Protokoll FRK Skåne/Blekinge

Sjöbo 2020-07-11

Plats: Telefonmöte
Datum: 2020-06-08
Tid 19:00
Närvarande: Malin Andersson, Carina Svensson, Felicia Sköld, Linn Thorin, Annette
Bennvid och Jesper Petersson.
1. Mötet öppnas
Ordförande förklarade mötet öppnat.
2. Val av justerare för dagens protokoll
Linn Thorin valdes som justerare för dagens protokoll.
3. Fastställande av dagordningen
Godkändes.
4. Genomgång av föregående protokoll
Carina gick igenom detta och inga ändringar eller synpunkter inkom.
5. Redovisning från:
Ordförande: Carina har haft möte med de andra sektionerna, det var mycket diskussioner
angående COVID-19. Flatmästerskapet 2020 är inställd. Värmland kommer arrangera
Flatmästerskapet 2021 istället.
Ekonomi: Annette rapporterar snabbt hur budgeten ser ut och allt ser bra ut.
Jaktansvarig: Per var inte delaktigt på kvällens möte.
PR/Informations ansvarig: Hemsidan hålls uppdaterad regelbundet.
Sekreterare: Ny post uppe på molnet.
6. Corona – Nya riktlinjer från SKK & SSRK
Vi gick igenom de nya riktlinjerna.
7. Höstens aktiviteter – Skissa på aktiviteter för 2021
Annette lyfte upp ett förslag som hon och Marie Strauss diskuterat. Att arrangera en
jaktkurs innan sommaren, som inriktar sig mot de äldre hundarna, som bara används på
jakt eller på jaktträning. Vi alla i styrelsen va överens om att kursen genomföras.
Vi diskuterade om en eventuell uppföljnings kurs på vår walk up träning som hölls av
Miriam.
Jesper har en kontakt som eventuellt kan hålla i en viltspårskurs efter sommaren.
Malin ska kolla upp kursen Fösta hjälpen för hundar som man kan gå genom
jägarförbundet.

General

Malin, Felicia och Linn ska kolla runt på eventuella platser att ha utställningsdagen på och
eventuella domare.
Carina ska ha en uppfödarträff efter sommaren.
Felicia ska ha telefonmöte med de utställningsansvariga i sektionerna.
Carina ska ta kontakt med ungdomssektionen.
8. Övrigt
Inget kom upp på övrigt.
10. Plats och tid för nästa möte
Nästa möte den 17 augusti i Sjöbo.
12. Mötet avslutas
Ordförande förklarade mötet avslutat.
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