FRK Norr
Sektionsstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
20180828

Plats : Hos Gunilla Berglund Bölebyn
§ 67-74
Beslutade närvarade: Anna Vikström, Mats Tapani, Helena Sandström, Gunilla Berglund
Beslutade på telefon: Lisbeth Alakangas, Pia Nerdrum
Frånvarade: Anders Gustafsson, Britt-Marie Mallfors, Helena Sandberg

67 Mötets Öppnande
Vise Ordförande öppnade mötet och Gunilla blev valp till tillförordnad sekreterare
68 Val av justerare
Helena Sandström valdes till justerare för dagens protokoll
69 Kassarapport
Mats rapporterade att kassan är solid och utförligare rapport kommer på nästa möte.
70 Utställningen
Vi har fått en fin berättelse från årets domare med mycket ros till oss. Inskickat till Charmören så
där kommer fint reportage.
71 Jaktprovet
Dagens huvudämne !
I dagsläget 1 ½ vecka innan provet är det nästan fullt !.
Viltfrågan är löst. Anna plockar fram de fåglar som är hos henne och fixar snören. Gunilla och
Helena tar fram de som finns i Böle. Gunilla kollar med släkting om vi får låna släpvagn med kåpa
och i så fall bygger Bernt hängställning.
Båt har Gunilla men transport dit måste lösas.
Gunilla tar med Royal snittslar och Mats vanliga.
Anna har det ganska bra på funktionärsfronten men alltid bra om vi får tag på fler. Blir säkert mer
klart efter anmälningstidens utgång.
Samling 7.00 på lördag för alla funktionärer. Anna meddelar dem
Anna fixar fika och varm lunch till domare och funktionärer.
Protokoll har vi dubbel uppsättning av så det räcker.
Anna fixar prislistor.
Skyltning fixar Gunilla och Helena
Mats åkte efter mötet och tittade på provplatsen , han åker dit på fredag och snittslar.
Pia tar hand om soporna efter provet.
72 Övriga frågor
Mats påminner oss om att fundera på någon trevlig aktivitet för våra medlemmar .
73 Nästa möte
25/10 kl 19.00

74 Mötets avslutande
Vise ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.
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