FRK Norr
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sektionsstyrelsen
Sammanträdesdatum 20190617
Plats; Telefonmöte kl 19-20:20
§ 56-67
Beslutande: Anders Gustafsson, Gunilla Berglund, Britt-Marie Mallfors,
Anna Vikström, Lisbeth Alakangas, Helena Sandström, Mats Tapani
Frånvarande: Adjungerad Lasse Bergvall , Ester Moberg ungdomsansvarige, Helena
Sandberg och Pia Nerdrum
.
56.Mötets öppnande
Anders hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
57.Val av justerare
Anna Vikström valdes som justerare
58.Godkännande av dagordning
Godkändes för dagens möte.
59. Föregående protokoll.
Genomlästes och lades till handlingarna
60. Kassarapport
Kassan är god.
Vi har fått tillbaka från resepoolen för fullmäktige.
61 Lisbeth – redogör för funktionsbeskrivning
Lisbeth undersöker om att arrangera en beskrivning för att få lite mer information om hur
detta går till och då arrangera detta tillsammans med Norrlabben och Goldenklubben. Antalet
på beskrivningen ska kvoteras mellan raserna och likaså kostnaderna.
Vid detta tillfälle ska så många som möjligt delta på beskrivningen från styrelsen för att vi
sedan ska kunna ta ställning till att ev utbilda funktionärer.
62. Utvärdering temadagen
9 st ekipage, varmt och knott men alla var positivia och nöjda med dagen. Vi visade fältsök,
markeringar, viltspår, tipspromenad, lydnad, nosework och prova på vilt. Förhoppningsvis har
vi fått några nya medlemmar.
63. Utvärdering jaktkursen
Varmt och knott under helgen, tre grupper med 7 hundar i varje. 2 grupper på lördag och en
på söndag. Många positiva och flera deltog bägge dagarna. Mkt nöjda med instruktörerna.
64.Inkommen post
Från HS info om att vi kan få ut statistik från samt föreläsare via SKK om BHP samt
disciplinärenden från HS

65.Övriga frågor
Flatshowen – Lena har gjort en fin annons, att alla delar denna annonsen så vi får många
anmälda även i år. Gunilla kommer skicka ut till alla uppfödare om att få in priser samt att
alla andra även raggar lite priser.
Ester hade lagt in om ungdomsdag på styrelsesidan, Ungdomar är alla under 26 år. Ett förslag
till Ester är att lägga upp dom punkter vi ska besluta om. Ex plats, hur många som behöver
vara med och hjälpa till. Anna och Helena har sagt att dom kan hjälpa till.
Mats kan hålla WT kurs 13/7 kl 10.00 samling hemma hos Gunilla Berglund i Böle.
Vilt behövs till jaktprovet, änder och trut. Kråkor finns.-Skapas ett inlägg på fb där alla
redovisar vad dom får tag på.
66.Nästa möte
16 juli kl 19.00
67.Mötets avslut.
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Britt-Marie Mallfors
Sekreterare

Anders Gustafsson
ordförande

Anna Vikström
justerare

