FRK Norr
Styrelsemöte
Sektionsstyrelsen
Sammanträdesdatum 20201209
Plats: Telefonmöte kl 19:00-20:00
§ 135-149
Beslutande: Gunilla Berglund, Britt-Marie Mallfors, Helena Sandström,
Anna Vikström, Stina Nejden, Lisbeth Alakangas ,Pia Nerdrum
Christina Kero, Annika Bergdahl, Susanne Johansson från valberedningen är närvarande
Ej närvarande: Nina Öqvist, Mats Tapani, ,
_________________________________________________________
135. Mötets öppnande
Gunilla hälsade alla välkomna och kul att så många kunde vara med och
förklarade mötet öppnat.
136. Val av justerare
Stina Nejden valdes som justerare jämte ordförande för dagens möte.
137. Godkännande av dagordning
Godkändes och lades till handlingarna
138. Föregående protokoll.
Genomlästes och lades till handlingarna.
139. inkommen post.
Inkommen post från HS protokoll
Medlemsstatistik vi i norr är på andra plats.
info från SKK om covid.
medlemskontroll vid prov
protokollsutdrag skk uk
SSRK HS Vu protokoll
140. Annas punkt synpunkter från jaktkomitten
Anna redogjorde för mötet om att vi har större deltagarantal flattar på våra prov
hos frk jämte SSRK, att vi ska skriva åt Anna om vi har funderingar och ideer
ang detta.
Nätverk för detta med att få tag på vilt var ett förslag.
141 Gunilla redogör för sektionsmötet.
den 8 dec. Huvudstadgarna i FRK. Hur styrelserna ser ut att det är rätt utformat.
Att protokollen skickas in till HS löpande efter varje möte hos sektionerna. RAS
prat om övergripande målen, att vi ska främja hälsa mentalitet och exteriör samt
jaktliga egenskaper.
Prov medlemsskapet – hälften av sektionerna tyckte det skulle vara kvar andra
hälften att det skulle slopas –frågan bordlades.
Årsmöten –Esbjörnsson hade fått info från skk och inget är klart ännu, ev får vi
skjuta på dom till före 1/8 alt köra digitalt men det är inte så enkelt och är dyrt.

142 Uppfödarträff.
Vi har ej fått något besked om vi får pengar el ej. Samt om vi får skjuta på det
till längre fram under året.
143. Info om instruktörsutbildning, funktionsutbildning och SKKs
utbildningar.
Lisbeth har laddat upp på vår FB sida en folder, om hur det går till vid en
funktionsbeskrivning. Studiefrämjandet kan betala resan för testledare och
beskrivare som har utbildning lördagen och en beskrivning söndagen.
Skk utbildningar – distansutbildningar- Finns på SKKs hemsida.
Instruktörsutbildningar - för att kunna hålla kurser inom FRK /SSRK. Kan
tänka sig ha teorin digitalt samt skicka upp instruktörer för de praktiska bitarna.
Vi ppmanas hitta lämpliga personer som kan vara en bra instruktör.
144. Ekonomi
kassören ej närvarande
145. Årsmötet
vi avvaktar med frågan tills vi fått mer info.
146. Valberedningen
Valberedningen kontaktar alla i styrelsen samt lite frågor för att få lite info.
147. Övriga frågor.
Helena informerade om exteriörbedömning som är fritt att arrangeras av klubbar
max 8 deltagare inkl funktionärer och domare. Man kontaktar Geir Ove i HS
som sköter kontakten med SKK. Måste ske utomhus.
148. Nästa möte
Tisdag 12 januari kl 19:00 via Teams på prov.
149. Mötets avslut
Ordf tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
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