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Flatcoated Retrieverklubben
Sektion Norr
Dagordning
FRK Norrs ordinarie sektionsmöte 9 Februari 2019
1. Sektionsmötets öppnande
2. Justering av röstlängden
3. Val av ordförande för mötet
4. Meddelande om styrelsens val av sekreterare för mötet
5. Val av två justerare tillika rösträknare, att tillsammans med mötesorförande justera
protokollet
6. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
7. Fastställande av dagordning
8. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse samt årsbokslut med resultat och
balansräkning
9. Föredragning av revisorernas berättelse samt fastställande av balans och
resultaträkning samt bokslut
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Styrelsens förslag till verksamhetsplan
12. Styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår
13. Fastställande av reseersättning och traktamenten för styrelsen, revisorer och övriga
funktionärer.
14. Val av ordförande, ordinarie ledamötet och ev suppleanter i styrelsen samt beslut om
suppleanternas tjänstgöringsordning.
15. Val av två revisorer samt två revisorsuppleanter.
16. Val av valberedning om tre personer varav en ordförande
17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-16
18. Behandling av frågor som senast 1 december anmälts till styrelsen eller av denna
underställts mötet.
19. Övriga frågor
a. delegater och suppleanter FRK sektionsträff och fullmäktigemöte.
20. Mötets avslut

Styrelsen för Flatcoated Retrieverklubben sektion Norr lämnar följande
verksamhetsberättelse för 2018
Inledning
Under 2018 har 9 styrelsemöten genomförts. Fokus har under året varit att erbjuda olika
aktiviteter och prov för medlemmarna.
Styrelsens sammansättning under 2018
Anders Gustafsson
Anna Vikström
Britt-Marie Mallfors
Mats Tapani
Lisbeth Alakangas
Gunilla Berglund
Helena Sandström Jonsson
Pia Nerdrum
Helena Sandberg

ordförande
Vice ordf
sekreterare
kassör
ledamot
ledamot
ledamot
suppleant
suppleant

Revisorer
Karin Samuelsson
Maria Öqvist
Revisorsuppleanter
Nina Ringvall
Susanne Haraldsson
Valberedning
Agneta Nilsson
Lena Sundquist
Susann Johansson
Medlemmar för FRK Norr per 31 Dec 2018 är ca70 st
Möten
Under år 2018 har styrelsen haft 9 protokollförda möten, inklusive det konstituerande mötet.
Flatshow
Årets Flatshow hölls 29 Juli i Svensbyn dagen efter SSRKs utställning,
Domare Christina Valsås Kennel Wildzeal
Rekord med 52 anmälda hundar. Vi hade stor uppslutning av funktionärer så allt flöt på
väldigt bra.
Jaktkurs
För fjärde året anordnades en jaktkurs i Sundom. Årets uppskattade instruktörer var Mikael
Rönnbäck och Carina Isacsson. 16 hundar, varav 15 flattar, delades upp i två grupper efter sin
utbildningsnivå och fick tillsammans med sina förare under varierande övningar goda råd och
hjälp för fortsatt apporteringsträning. Deltagarna kom främst från kustlandet (Luleå, Piteå,
Råneå och Boden) men också mer långväga deltagare från Ö-vik, Umeå och Arvidsjaur hade
hittat till Sundom dessa två dagar.

Tematräning
11 juni Tematräning ”Apportera kallvilt” i Sundom
Sju unga hundar med förare träffades en solig försommarkväll för att prova på att apportera
kallvilt. Syftet med träffen var att ge deltagarna kunskap om hur man lär den unga retrievern
att apportera fågel med målsättningen att starta på B-prov. Hundarna fick, steg för steg, prova
på att plocka upp fågeln, bära den, och lämna av den i hand.
Jaktprov
8-9 juni Jaktprov i Piteå
2017 anordnade FRK Norr för första gången ett B-prov i nybörjarklass. Då detta föll väl ut
utökades provet 2018 med även öppen klass. Av totalt 31 startande var 16 flattar, varav 12
gick till pris. Förstapristagare blev Gunilla Berglund med Rudskogs Icecold, Anna Vikström
med Sort Guld Easter Candy och Madelene Mattsson med Glitterways LikeCrÉmant.a.
Norrbotten
Februari 2019

Anders Gustafsson
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Verksamhetsplan 2019

Februari

Årsmöte

plats: Luleå,

Maj

Helgkurs retrieverjakt

plats: Sundom

Juni

Tematräff Apportera vilt

plats: Sundom

28Juli

Flatshow
Domare: Geir Ove Andersen,

plats: Svensbyn

Kennel Söklustens

September 21-22

.

Jaktprov Nkl /Ökl

plats: ?

