
Protokoll FRK Skåne/Blekinge från telefonmöte.
Plats: Telefonmöte
Datum: 2020-01-20
Tid 19.00

1. Mötet öppnas
Ordförande förklarade mötet öppnat.

2. Val av justerare för dagens protokoll
Monika Pfeiffer valdes som justerare för dagens protokoll.

3. Fastställande av dagordningen
Godkändes.

4. Genomgång av föregående protokoll
Inget att tillägga.

5. Årsmöte 2020
Plats: 9/2 kl:11.00 Bosjökloster 
Föreläsare: Fredrik Jönsson 
Lunch: Carina ska beställa senast 1/ 2. Vi planerar att lunchen kommer vara runt 12.30.
Göra innan: Anette har de dokumenten under kontroll hon ska ha färdiga, Malin har snart 
verksamhetsberättelsen klar, Carina och Anette ska göra budgetförslaget kommande 
veckan. Carina har dagordningen och verksamhetsplanen snart färdiga. Jesper ska ta 
med så vi kan sätta upp några skyltar på plats. 
Vandringspriserna-statuterna: Under kontroll.
Anmälda till vandringspriserna: Vi har fått in anmälningar.

6.Vårens/ höstens aktiviteter
Kurs valp 6mån-1år och kurs nybörjare: Instruktören som vi hade i tanke kunde tyvärr inte 
hålla någon kurs under våren vi ska ringa till en annan som vi har haft uppe i diskussion. 
Walk up: Instruktören som vi kontaktade ville gärna hålla i detta. Hon ska återkomma med 
några helger som förslag, vi ska undersöka så där inte ligger några prov som krockar och 
sen återkomma med vilken helg vi väljer. Det kommer bli en heldag för öppen klass och en
heldag för elit klass.
WT: Avvaktar
Utställnings träning: Malin ska ta kontakt med en hon känner och Carina har fått ett förslag
som kanske kan vara intresserade av att hålla i några träningar. 



Utställningsdag/ medlemsdag: Vi ska ha kvar utställningen på förmiddagen och 
eftermiddagens aktivitet har vi några ideér på vad vill göra men inte helt klart än ett förslag 
som vi pratat om är rallylydnad.  
Viltspår: Har vi en kontakt som eventuellt kan hålla kurs.
Föreläsning: Ingen bestämd än.
Uppfödarträff: Träff till hösten om intresset finns.

7. Svara på frågor angående Gemensam grafisk profil i FRK
Vi diskuterade och svarade gemensamt på frågorna om gemensam grafisk profil i FRK. 
Carina skickar in våra svar.

8. Övrigt
Carina informerade om en kalendern som finns på FRK hemsida där varje sektion kan 
skriva in sina aktiviteter. 

9. Mötet avslutas
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Malin Andersson Carina Svensson
Sekreterare Ordförande 

Monika Pfeiffer
Justerare 


