Protokoll FRK Skåne/Blekinge

Löddeköpinge 2020-04-15

Plats: Telefonmöte
Datum: 2020-04-14
Tid 18.00

1. Mötet öppnas
Ordförande förklarade mötet öppnat.
2. Val av ordförande
Carina Svensson valdes
3. Val av sekreterare
Jesper Petersson valdes
4. Val av justerare för dagens protokoll
Linn Thorin valdes som justerare för dagens protokoll.
5. Fastställande av dagordningen
Godkändes.
6. Genomgång av föregående protokoll
Carina gick igenom detta och inga ändringar eller synpunkter inkom.
7. Information om fullmäktigemöte/Årsmötet HS 22 mars.
Carina informerade om att mötet blev inställt pga. Covid-19 och alla de restriktioner som
kommit från SKK och HS. Sektionsmötet blev helt inställt och fullmäktigemötet
genomfördes som ett telefonmöte, vilket innebar att det genomfördes mer effektivt och utan
längre diskussioner. Mer information finns på FRK.nu
Det valdes nya personer till vissa platser i HS med Maria Esbjörnsson Lakatos som ny
ordförande.
Skåne/Blekinge sektionen kom på tredjeplats i poängjakten.
8. Redovisning från:
• Ekonomi: Ekonomin är under kontroll och per 12 april ligger vi plus på 77 TSEK.
• Jakt: Mark finns till ett WT men pga. Covid-19 planeras detta inte nu.
• PR/Information: Löpande information och de kurser som genomförs under våren
presenteras löpande på Facebook och hemsidan.
9. Årets aktiviteter
Karins kurs för 6-12 mån är fullbokad.
Birthes nybörjarkurs är fullbokad.
1

Walk up kursen för Miriam läggs upp på FB och hemsidan inom kort. Här delar vi upp
kursen så det blir 6 deltagare på FM och 6 på EM för att följa de nya riktlinjerna.
Följande kurser/utbildningar diskuterades:
- Utställning: hösten
- Viltspår: hösten
- Vårdutbildning: hösten/vintern
- Utställning: vi avvaktar eftersom situationen är osäker just nu
- WT: vi avvaktar eftersom situationen är osäker just nu
10. Ansvarig för sektionens vandringspriser
Carina önskade en ansvarig för årets vandringspriser så det blir bättre kontroll på dessa
och ett system för hur de ska hanteras. Linn blev ansvarig för dessa och att införa rutiner.
11. Hur tänker vi framåt med aktiviteter i sektionen
Styrelsen ska fundera på hur vi ska gå vidare och vad som fungera bra respektive mindre
bra. Vad ska vi ha för aktiviteter, hur ska vi presentera dessa och hur får vi in synpunkter.
Alla var överens om att det är bra att få ut nästa års aktiviteter tidigare än vad som skett i
år. I de flesta fall har vi börjat använda FB-sidor hos närliggande sektioner också. Dock
med ändring just nu pga. Corona som medför att vi inte bör åka till andra regioner.
Carina har kontakt med kennelägarna inom sektionen och försöker få dem lämna
synpunkter och engagera nya flatägare.
Det finns nationellt en ungdomsgrupp men den har vi inte lokalt hört något kring och vi
bestämde att kolla upp detta och informera om dem.
Sektionen har flest medlemmar i Skåne och Blekinge har inte lyfts fram tillräckligt. Vi
behöver fundera på hur vi kan engagera fler i Blekinge och vilka aktiviteter vi kan lägga
där. Det är ganska långt mellan ytterområden i sydvästra Skåne till östra Blekinge men
större spridning kan vara önskvärt om underlag finns. Idag lockas nog många från Blekinge
att åka norrut till Småland.
12. Övrigt
Peder har de flesta av sektionens prylar och vi behöver kolla upp detta för att veta vad vi
har och var det är bäst att förvara dessa.
Carina håller kontakt med FRK Småland och SSRK västra angående hur man kan förbättra
anmälan till prov och alternativ för reserver.
SSRK söker löpande fler domare, provledare och kommissarie.
13. Plats och tid för nästa möte
Tisdag 26 maj kl. 18.00
14. Mötet avslutas
Ordförande förklarade mötet avslutat.
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Jesper Petersson
sekreterare

Carina Svensson
Ordförande

Linn Thorin
Justerare
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