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FLATCOATED RETRIEVERLUBBEN  ÅRSMÖTESPROTOKOLL 
Östra sek�onen  Sammanträdesdatum: 2019-02-10 

 

 

Plats:  
Väsby Brukshundsklubb 
 
 

§ 1 Mötets öppnande 
Vice ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 

 
§ 2 Fastställande av röstlängd 
Röstlängden fastställs �ll 16 personer och utökas från och med §7 med y�erligare en medlem. Bilaga 
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§ 3 Val av ordförande till mötet 

Till mötets ordförande valdes Lars Berglund 
 
§ 4 Styrelsens val av sekreterare 

Styrelsen anmäler Lo�a Strauss som sekreterare för mötet. 
 
§ 5 Val av justerare tillika rösträknare 
                           Mötet beslutar  a� Lena Broms och Sophia Zerguerras Hallström ska justera protokoll. 
 
§ 6  Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst 
Årsmötet har varit annonserat i Charmören nr4 2018, på hemsidan  www.frkostra.se  samt sek�onens 

facebookgrupp. 
Mötet fastställs behörigt utlyst. 

 
§ 7 Fastställande av dagordning 
                          Mötet beslutar  a� fastställa dagordningen  
 
§ 8 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse. 
Mötesdeltagarna läser själva igenom verksamhetsberä�elsen. Mötets ordförande summerar kort. 
Sek�onen har under året arrangerat två WT, två inofficiella utställningar, e� officiellt B-prov samt en 

apporterings-och jaktlydnadskurs.  
Fla�es�valen gick av stapeln första helgen i september och sam�digt hölls årets sek�onsmästerskap 

samt e� WT och en utställning. 
I oktober hölls en kurs i föreningsteknik. 
Verksamhetsberä�elsen läggs �ll handlingarna . 
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Sek�onens kassör föredrar balans och resultaträkning. Årets resultat visar e� 
undersko� �ll följd av bl.a inköp av ny dator, nya dummies samt jaktradioapparater. 
Styrelsen har också gå� kurs i Föreningsteknik och sek�onen har även köpt in böcker i 
Föreningsteknik som utlånas �ll styrelsemedlemmarna. 
Pengar som sparats i utbildningsfonden har använts �ll en tackträning för funk�onärer. 
Den del av utbildningsfonden som inte ny�jats under året har balanserats över �ll 
nästkommande år. 

 
§ 9 Föredragning av revisorernas berättelse samt fastställande av balans och 

resultaträkning  
Revisorerna är ej närvarande. Sek�onens kassör läser upp revisionsberä�elsen. 
Räkenskaperna har enligt denna upprä�ats i enlighet med bokföringslagen och 
revisorerna �llstyrker a� föreningsstämman fastställer balans- och resultaträkningen 
för 2018. 
 Årsmötet fastställer resultat och balansräkning. 
 

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2018 
 
§ 11 Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2019 

Styrelsens förslag läses igenom av mötesdeltagarna. 
E� inofficiellt jaktprov planeras som träning för våra medlemmar. 2FBR planeras under året e� på 

våren och e� på hösten.  
En jaktlydnadkurs för Anita Norrblom pågår.  
2019 års Fla�läger kommer a� arrangeras första helgen i maj.  
Fla�es�valen kommer a� arrangeras i slutet av sommaren.  
E� officiellt B-prov planeras in under sommaren. 
A� ansvara för en sta�on under ”Apportera för Livet” 
Två inofficiella utställningar är planerade under året. Ringträning samt trimkurs likaså. 

 
§ 12 Styrelsens förslag till budget för 2019 

För 2019 har e� översko� på 5000 kr budgeterats. 
Årets stora evenemang Fla�lägret beräknas gå jämt upp,  
intäkter och kostnader uppska�as �ll 235 tkr 
I övrigt budgeteras inga större förändringar jämfört 
med 2018. 
Reseersä�ning för 2019 utgår enligt ska�everkets schablon 
För ska�efri milersä�ning. 
Årsmötets deltagare tar beslut a� godkänna styrelsens förslag �ll budget. 
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§ 13  Val av ordförande i styrelsen 

Camilla Bäck , nyval 1år 
 

§ 14 Val av övriga ledamöter i styrelsen 

 Lo�a Strauss, fyllnadsval 1år 
Therese Olander, nyval 2 år 
Rose-Marie Kullberg, nyval 2år 
Lo�a Karlén 1:e suppleant, nyval 1år 
Ute Backteman 2:e suppleant, nyval 1år 
 
 Övriga ledamöter 

Lena Broms mandat, 1år 
 

§15 Val av revisorer samt revisorssuppleanter 

 Camilla Norberg, nyval 1år 
Lena Gustavsson, omval 1år 
Eva Hörnmark 1:e revisorssuppleant, omval 1år 
Nils Dahlström 2:e revisorssuppleant, omval 1år 

 
§16 Utse valberedning om tre personer varav en sammankallande 

 Sophia Zerguerras-Hallström, sammankallande 
Peter Flinck 
Gunilla Lefwerth 

 
§17 Direktjustering av personvalen. 

 Personvalen direktjusteras. Bilaga 2 
 
§18 Ärenden som sektionsstyrelsen hänskjutit till årsmötet samt motioner som inkommit 

till styrelsen. 

Kallelse har inkommit �ll FRK HS fullmäk�ge och sek�onsträff   den 16-17 mars 2019. 
Styrelsen informerar om de�a och a� delegater är utsedda ur styrelsen. 
Genomgång av mo�oner från HS sammanlagt fyra stycken samt tre proposi�oner. 
Vice ordförande läser upp de olika mo�onerna. 

  
Motion nr  1  
Ändring av FRKs statuter för klubbens vandringspris – tillåt även nordiska jaktprovsresultat i 

elitklass .  
Mötet anser a� klubbens medlemmar har olika geografiska och ekonomiska förutsä�ningar för a� 

kunna erövra utländska meriter. Mo�onen avslås. 
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Motion nr 2  

Motion om en gemensam profil  

 I sy�e a� skapa en större gemenskap samt a� reducera kostnader och arbete strävar både företag 
och organisa�oner a� likrikta sin marknadskommunika�on. Det gäller såväl profilering 
med logotyper och system för t.ex. hemsidor. Mo�onen gäller en likriktning framförallt 
i vår logga. Mötet anser a� mo�onen är bra men det behöves en arbetsgrupp för a� 
u�orma en ny gemensam grafisk profil samt vad som eventuellt ska omfa�as av denna.  

 
Motion nr 3 

Motion om förändring av vandringspriset ”Årets flat”  

Förslaget gäller a� fullmäk�ge ger HS i uppdrag a� förändra vandringspriset ”Årets flat” �ll a� den 
utses genom utvärdering av en jury, där slutgil�g vinnare utses. 
Mål som formuleras i klubbens stadgar är: - a� väcka intresse för och främja avel av 
mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och exteriört fullgoda rasrena hundar.  

 Mötet anser a� förslaget öppnar för vidare möjligheter a� premiera olika typer av presta�oner men 
behålla de ursprungliga kriterierna för årets fla�. 

 
Motion nr 4  
Motion om att utländska jaktmeriter skall vara till grund för vandringspriser inom Flatcoated 

Retrieverklubben  

A� inkludera utländska jaktprovsmeriter i beräkningen av poäng för de vandringspriser som 
innehåller jaktmerit.  

Mötet anser a� klubbens medlemmar har olika geografiska och ekonomiska förutsä�ningar a� kunna 
erövra utländska meriter. Utländska meriter skulle inte vara rä�vist se� �ll alla våra 
medlemmar. Mo�onen avslås. 

 
Proposition nr 1  
Gällande stadgeändring för rasklubb och sektioner.  

  Yrkande FRK HS yrkar med stöd av nedanstående mo�vering a� fullmäk�ge ger FRK HS i uppdrag a� 
be SSRK HS a� godkänna en ändring i FRK:s stadgar §8 Mom.1 �ll texten: ”Styrelsen 
utser inom eller utom sig kassör och sekreterare.”  

I SKK:s nya typstadgar för rasklubbar gällande från 1 januari 2018, ger man utrymme för a� ha en 
kassör utom styrelsen, vilket skulle underlä�a mycket vid tex ovan nämnda scenario 
eller i de fall en valberedning helt går bet på a� hi�a lämplig person.  

Mötet bifaller förslaget och ska granska SKKs typstadga för rasklubbar inför fullmäk�ge, särskilt med 
avseende på ansvarsfrågan. 

 
 
 
 
 
 
Proposition nr 2  
Gällande justerad poängberäkning för vandringspriset Årets Flat  
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FRK HS har se� över poängberäkningen gällande Årets Flat och konstaterar bland annat a� A-provs 
resultat inte finns med bland statuterna. FRK HS önskar därför ändra statuterna enligt 
ny poängberäkning. 

Mötet bifaller. 
 

 

Proposition nr 3  

Motion om höjd medlemsavgift för fullbetalande medlem 

A� höja medlemsavgi�en för fullbetalande medlem med 10%, vilket motsvarar 25 kr, från och med 
den 1 januari 2020.  

Mötet bifaller. 
 
§19  Mötets avslutande 

  Mötets ordförande avslutar mötet. 
 
 
 
 
 
Vid protokollet: Ordförande årsmötet: 
 
 
…………………………………………………… ………………………………………………… 
Lo�a Strauss Lars Berglund 
 
 
 
Justeras: Justeras: 
 
 
…………………………………………………. ………………………………………………….. 
Lena Broms Sophia Zerguerras 
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§ XX Rapport från xx-ansvarige 
XX-ansvarige informerar om xx 
 
Mötet beslutar att   xx-ansvarige får i uppdrag a�  …………………….. 
 
 
 
§ XX Nästa möte 
Nästa möte [datum och �d].  
 
§ 219 Mötet avslutas 

Namn Namnsson tackar för e� bra möte och förklarar mötet avslutat  
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Vid protokollet 
 
_______________________________ 
Namn Namnsson 
Sekreterare 
 
Justeras:  
_______________________________                ____________________________ 
Namn Namnsson               Namn Namnsson 
Ordförande               Justerare 
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