Protokoll FRK Skåne/Blekinge

Sjöbo 2020-12-09

Plats: Teams
Datum: 2020-12-09
Tid: kl.18.30
Närvarande:
Carina Svensson
Annette Bennvid
Jesper Petersson
Pär Jonansson
Malin Andersson
Linn Thorin
Felicia Sköld

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
Inget att följa upp
5. Redovisning från:
Ordförande: Informerade om Sektions mötet med HS den 8 december. Post från HS.
Nya restriktioner om Corona.
Ekonomi ansvarig: Annette gick igenom budgeten. Ekonomin är fortsatt god.
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Jaktansvarig: Inget att informera om
PR/Informations ansvarig. Informerar löpande på Facebook, hemsidan.
Lägga ut om Extriörbedömning. Lägga ut att vi gärna vill ha in om någon av
medlemmarnan t.ex. har tagit något Championat eller någon annan merit som är värd att
uppmärksammas, så vi löpande kan lägga ut och gratta och vid årets slut lägga ut en
kavalkad över alla som tagit meriter.
Sekreterare: Ny post i molnet
6. Årsmöte 2021
• Datum för årsmötet fastslogs till den 21 februari. Detta ska läggas ut till
medlemmarnar minst 4 veckor innan årsmötet.
• Inväntar restriktioner/vägledning från HS innan vi planerar vidare.
Om vi ska genomföra det digitalt och vad det innebär.
Om vi ska flytta fram och vad det innebär
• VP (vandringspriser) läggas ut på Hemsida/Facebook – Inväntar tills vi tagit beslut
hur vi genomför årsmötet.
7. Utbildningar från HS
Carina informerade om utbildningar som HS skickat ut om. Dessa ska läggas ut på hemsidan.

8. Förslag till aktiviteter 2020:
Viltspårskurs
Vattenträning
Kurser – Karin Ranklo om valp/nybörjare. Marie Straus – Apportering/lydnad/stadga.
Miriam – Walk up. Carina kontaktar dessa för att höra om intresse finns.
Medlemsdag
Prova på dag med olika stationer.
Utställnings träning/trimning
WT
Vårdutbildning – Malin fortsätter att kolla upp.
Jesper lägger ut på Facebook om att vi vill ha tips på aktiviteter från våra medlemmar.
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9. Övrigt:
10. Plats, tid för nästa möte
Teams 11 januari 2021 KL.18.30
11 . Mötet avslutas
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Malin Andersson
Sekreterare

Carina Svensson
Ordförande

Linn Thorin
Justerare
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