FRK Norr
Sektionsstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 20180612

Plats: Telefonmöte kl 19-20:05
§ 36- 47
Beslutande, Anders Gustafsson, Gunilla Berglund, , Britt-Marie Mallfors,
Lisbeth Alakangas , Anna Vikström, Helena Sandström
Suppleanter: Pia Nedrum ,Helena Sandberg
Frånvarande:, Mats Tapani,

36 Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
37 Val av justerare
Pia Nedrum valdes som justerare för dagens protokoll
38. Kassarapport
Ekonomin är god.
39. Info från Jaktkursen
Anna informerade 16 deltagare i två grupper, åtta i varje grupp. Duktiga instruktörer.
Mkt uppskattat arrangemang.
40 Info från vilthanteringen
11/6 Vilthantering: 5 flattar en golden och en labbe. Ingen kunde detta med vilthantering och
som avslut fick alla varsin kråka med sig hem.
41.Info från telemöte HS/sektioner
Protokoll måste in från alla sektioner, vi har skickat våra.
Möten HS och sektioner i framtiden , ska planeras varje kvartal.
Postrutiner – hur ofta vill vi ha post och det beslutade att det som är relevant ska vidare.
Kontaktperson på HS är Monica Olofsson.
Mycket info om flattmästerskap - värmland har hoppat av som arrangör.
42. Jaktprov
Pengarna kommer direkt på vårat konto nu, och Anna ska öppna för anmälan och ändra sista
anmälningsdagen samt öppna för anmälan.
Viltfronten : 10 änder och 19 kråkor finns i dagsläget.
43. Flatshow
Rosetterna är klara, skickat till alla uppfödare i norr. Lisbeth har en fråga om att valpar yngre
än fyra månader kan få vara med men vi säger nej till detta och håller på fyra månaders
regeln.

Alla som raggar priser meddela i god tid så skriver vi in detta i katalogen.
Kommissarie och bestyrelse får ställa ut hund under flathsowen eftrsom den ej är
stambokförd.
44 Temadagar
Valpträff för kullar födda 2018 – Helena Sandström håller i detta och annonserar ut detta.
Utställningsträning i Kiruna ansv Madelene Mikko Asp och Peter Asp datum ej klart.
Utställningsträning i Luleå, Pia ansvarar för detta och återkommer om datum.
45. Övriga frågor
Helena Sandström informerade att HS ansökt om pengar från Agria för att bilda
uppfödarträffar i de olika sektionerna. Agria skulle kunna sponsra med lokal, föreläsare,
resebidrag mm. Sedan utses en samordnare i varje sektion som för vår talan mot HS. Helena
har blivit tillfrågad om att vara kontaktperson.
46. Nästa möte
Torsdagen den 19/7 kl 19:00
47. Mötets avslut
Ordförande tackade för visat intresse.

Britt-Marie Mallfors
Sekreterare

Anders Gustafsson
ordförande

Pia Nedrum
justerare

