FRK Norr
Styrelsemöte
Sektionsstyrelsen
Sammanträdesdatum 20200519
Plats: Telefonmöte kl 19:00.20:03
§ 57-70
Beslutande: Gunilla Berglund, Britt-Marie Mallfors,
Lisbeth Alakangas ,Anna Vikström, Pia Nerdrum
Ej närvarande: Helena Sandström, Nina Öqvist, Stina Nejden, Mats Tapani
___________________________________________________________
57. Mötets öppnande
Gunilla hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
58. Val av justerare
Anna Vikström valdes som justerare jämte ordförande för dagens möte.
59. Godkännande av dagordning
Godkändes och lades till handlingarna
60. Föregående protokoll.
Genomlästes och lades till handlingarna.
61. Rapport ordförandemötet.
Gunilla har deltagit på telefonmöte med ordförande med alla sektioner och några
från HS.
Information ang Covid-19, 50 personer utomhus, finns avstånd mellan
deltagarna , att det ej deltar riskpersoner finns bland våra funktionärer. Detta
gäller från 1 juli. Gäller WT och jaktprov samt kursverksamhet. Alla
utställningar är stoppade fram till 31 augusti.
Poängkampen – förslag diskuterades hur den ska se ut för detta året i och med
att större arrangemang är inställda.
Vi kom på andra plats förra året.
Att vi blir duktigare på att kolla upp medlemskap på våra aktiviteter.
Gunilla tog upp detta med central logotype.- komitten jobbar på det och kommer
att bli profilprodukter för frk.
Alla sektioner kan ansöka om ekonomiskt bidrag från HS och vi beslutade att
skicka in om bidrag för biljetterna till Fullmäktige som vi ej får återbetalda. Vi
ger i uppdrag åt Mats att söka detta ekonomiska bidrag.
Alla som har haft arrangemang skicka in bilder och litet reportage till
hemsidan och posta det till Lena Sundqvist.
62 .Inkommen post
Protokoll från HS årsmöte och konstituerade.
Info från SKK om arrangemang under Corona tider.
63. Ekonomi
Mats ej närvarande frågan bordlägges.

64.Jaktprov
Anna har köpt in kråkor. Resten är än så länge osäkert.
Anders Gustafsson har lovat vara provledare. Mikael Rönnbäck klart som
domare.

65. Flatshow
Helena ej närvarande, frågan bordlägges.
66. Genomförda aktiviteter/planerade aktiviteter
Anna genomförde den 9 maj, 8 deltagare några helt gröna. 09:30-14:00 .
Deltagarna ville gärna ha en uppföljning som innefattar samma grupp som
nybörjargruppen.
Stadga-grundlydnad.
Helena genomförde den 9 maj,
Rallylynad med Charlene - deltagare som var mkt nöjda. 5 st deltagare.
Valpkurs till hösten- Charlene har lovat hålla i en och vill gärna att det
annonseras om detta redan nu.
67. Flatmästerskapet
Det är framflyttat ett år. Umeå har hand om det 2022.
68. Övriga frågor
inga övrig frågor.
69.. Nästa möte.
Tisdagen 23e juni kl 19:00
70. Mötets avslut
Ordf tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Britt-Marie Mallfors
Sekreterare

Gunilla Berglund
ordförande

Anna Vikström
justerare

