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Protokoll FRK Skåne/Blekinge    Sjöbo 2020-08-31 
 
Plats: Telefonmöte 
Datum: 2020-08-31 
Tid:  kl.19.00 

 
Närvarande: 
Carina Svensson 
Annette Bennvid 
Jesper Petersson 
Pär Jonansson 
Malin Andersson (anslöt lite senare) 
 
 
 
1. Mötet öppnas 
ordförande förklarade mötet öppnat. 
 
2. Val av mötes sekreterare 
Carina Svensson 
 
3. Val av justerare för dagens protokoll 
Annette Bennvid valdes som justerare för dagens protokoll. 
 
4. Fastställande av dagordningen 
Godkändes 
 
5. Genomgång av föregående protokoll 
Att följa upp: 
Carina kontaktat Mirijam om uppföljning Walk Up men ännu inte fått svar. 
Carina kontakta ungdomssektionen.  
 
 
6. Redovisning från: 
Ordförande: HS står för kostnaden för våra flygbiljetter till stämman som aldrig blev av.  
Kvitto inskickade till HS. 
 
Material till Club Show ligger i Storegate (kontakta Malin eller Carina om ni behöver 
komma åt materialet). 
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Lena Rösiö (suppleant i FRK HS) skickar påminnelser till medlemmar som avslutat sitt 
medlemskap. Lena ansvarar även för utskick av FRK värvningsbroshyr till nya FCR ägare. 
 
HS håller på att ta fram ett provmedlemskap tillsammans med SKK som vi i sektionerna 
kan använda för att erbjuda nya ägare medlemskap i FRK. 
 
Poängkampen – Redigerat poäng för Prova – På – Jakt från 3 till 1 i poäng. 
 
Påminnelse om Almanackan på FRK HS hemsida som vi kan andvända för att lägga in 
våra aktiviteter på www.frk.nu 
 
Ekonomi ansvarig: Annette meddelar att pengar från flygbiljetterna har kommit in. Samt 
att klubbens ekonomin är god. 
 
Jaktansvarig: Beslutat med övriga i styrelsen att inte anordna något WT hösten 2020. 
 
PR/Informations ansvarig. Informerar löpande på Facebook, hemsidan.  
Vi har i dagsläget 305 medlemmar på Facebook. 
 
Sekreterare: Lägga ut protokoll på Molnet. 
 
7. Corona 
Ingen ny information om nya åtgärder har skickats ut. Senaste är från den 29 juni. 
 
FRK HS har beslutat om ett Covid-19 bidrag om 15 kr/medlem för verksamhet under 2020. 
Bidraget baseras på antal medlemmar 2019-12-31. Bidraget är inskickat och godkänt av 
HS.   
 

 
8. Höstens aktiviteter:  
Vårdutbildning – Malin fortsätter att kolla upp.  
Två viltspårskurser startar i september. 
Medlemsdag – planeras men osäkert om det blir något nu i höst. 
Utställningsträning – även denna lite osäker. 
Jesper lägger ut på Facebook om att vi vill ha tips på aktiviteter från våra medlemmar. 
 
 
9. Förslag på aktiviteter 2021: 
WT 
B-Prov 
KKL prov 
Undersöka om vi har möjlighet att anordna en FB-R utbildning. Carina kontaktar 
utbildnings ansvarig på HS.  
Trimningskväll, info om saxar och dylikt som man behöver.  
 
10. Övrigt: 
Felicia och Linn har startat en grupp på Facebook som heter Flatte träning. Sidan är tänkt 
att användas för att få igång lite spontana träningar mellan oss medlemmar. Vi försöker att 
bjuda in fler så vi får en större spridning på sidan.  
 
Allt om Jakt och Vapen har skickat en förfrågan om vi kan tipsa om några personer och 
hundar som de kan göra jaktreportage om. Vi har skickat in förslag på Marie Strauss.  
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11. Plats, tid för nästa möte 
Carina ska återkomma med tid och plats. Vi hoppas att äntligen kunna ha vårt första 
fysiska möte.  
 
 
12 . Mötet avslutas 
Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 
 
 
 
 
 
Carina Svensson       Carina Svensson  
Sekreterare         Ordförande 
 
 
 
 
Annette Bennvid 
Justerare  


