Protokoll FRK Skåne/Blekinge

Sjöbo 2021-03-02

Plats: Digitalt
Datum: 2021-03-02
Tid: 19.00
Närvarande: Carina Svensson, Annette Bennvid, Linn Thorin, Felicia Sköld, Maria EngJohnsson,
1. Mötet öppnas
Ordförande förklarade mötet öppnat.
2. Val av justerare för dagens protokoll
Felicia valdes som justerare för dagens protokoll.
3. Fastställande av dagordningen
Dagordningen godkändes
4. Genomgång av föregående protokoll
Carina gick igenom detta och inga ändringar eller synpunkter inkom.
5. Redovisning från:
Ordförande:
• Summan för 2020 års poängjakt från sektionen har skickats in till HS.
• Anmälda till fullmäktigemötet är Carina, Jesper och Maria.
• Utskick om seminarium med Anna Panko har gått ut till alla uppfödare.
• Fortsatta coronarestriktioner. Inga aktiviteter inomhus. Aktiviteter utomhus max 8 st
(inkl kursledare)
Ekonomi:
Inget att rapportera
Jaktansvarig:
Ej närvarande
PR/Informations ansvarig:
Ej närvarande
Sekreterare:
Inget att rapportera
6. Motioner till fullmäktigemötet.
Återbörande av vandringspris har inkommit. Sektionen ställer sig positiva till detta.
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7. Vårens aktiviteter
Sektionen sponsrar alla vårens aktiviteter under 2021
• Eftersökskurs med Marie Strauss maj-juni. Carina ansvarar för kontakten.
• Utställningsträning med Jens Hogsander. Prel. datum 24/4. Maxantal 6 st
Felicia ansvarar för kontakten.
• Viltspårkurs. Jesper ansvarar.
• Unghundskurs 5-7 månader med Karin Ranklo. Carina ansvarar för kontakten.
• Apporteringsträning inför WT. Pär ansvarig
• Kurs för gammelhundar med Marie Strauss och Annette Bennvid
• Karin Friberg har digitalt seminarium om RAS 21 mars, kvällstid
• Dirigeringskurs på land/vatten med Marita Gimsér. Carina ansvarar för kontakten.
• ”Prova på vilt”. Vi funderar på lämpliga lokaler för denna aktivitet
Så fort vi får in information från kursledarna för varje aktivitet så lägger Jesper ut detta på
hemsidan.
8. Brev till nya ägare och medlemmar.
Detta skickas ut via HS men vi som sektion kan lägga till en skrivelse till nya ägare inom
Skåne/Blekinge. Carina och Jesper kollar på detta.
9. Övrigt
• Bedrifter av medlemmar inom sektionen ska uppmärksammas på hemsida och
sociala medier så snart som möjligt.
• Carina har sammanställt en pärm där beskrivning och bild på varje vandringspris
finns med.
10. Tid och datum för nästa möte
Digitalt möte12 april 19.00
11. Mötet avslutas
Ordförande förklarar mötet avslutat

Maria Eng-Johnsson
Sekreterare

Carina Svensson
Ordförande

Felicia Sköld
Justerare
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