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§ 1 Sektionsmötets öppnande
Sektionsstyrelsens ordförande Anders Gustavsson hälsade alla välkomna och förklarade
sektionsmötet öppnat.

§ 2 Fastställande av röstlängden
Efter genomfört upprop konstaterades att totalt deltog 11 personer varav 10 personer är medlem i
Flatcoated retrieverklubben (bilaga 1).
Mötet beslutade att fastställa den för sektionsmötet gällande röstlängden till 4 röster.
§ 3 Val av ordförande för mötet
Mötet föreslog och valde Lena Sundquist som ordförande att leda sektionsmötet.

§ 4 Styrelsens val av mötessekreterare
Sektionsstyrelsen har utsett Helena Sandström Jonsson till sekreterare under årsmötet.

§ 5 Val av justerare
Mötet valde Lasse Bergwall och Susanne Haraldsson jämte årsmötesordföranden att justera dagens
protokoll.

§ 6 Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
Sektionsstyrelsen informerade att utlysning om årsmötet har skett enligt stadgarna för Flatcoated
retrieverklubbens sektioner. Annons för årsmötet publicerades på FRK Norrs hemsida, FRK s
Facebooksida samt i tidningen Charmören Nr 4 2017. Mötet tillstyrkte att årsmötet varit korrekt
utlyst.

§ 7 Fastställande av dagordningen
Mötet godkände dagordningen med tilläggen under övriga frågor
b)Anders Gustavssons hade information om utbildning av provledare och kommissarier vid officiella
prov
c) Förslag på aktiviteter inom sektionen av Pia Nedrum.
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§ 8 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse samt årsbokslut
med resultat och balansräkning.
Mötets ordförande Lena Sundquist föredrog verksamhetsberättelsen. Sektionsstyrelsens revisor
Karin Samuelsson föredrog årsbokslut med resultat och balansräkning då sektionskassören Mats
Tapanis var frånvarande.
Mötet fastställde och godkände verksamhetsberättelsen samt årsbokslut med resultat och
balansräkning.
§9 Revisorenas berättelse samt fastställande av balans och resultaträkning av bokslut.
Revisor Karin Samuelsson föredrog revisorernas berättelse och tackade för ett välgjort arbete från
kassörens sida. Revisorerna föreslog mötet att ge ansvarsfrihet för den avgående styrelsen och
godkände räkenskapsåret 2017.
§10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Mötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag att enhälligt bevilja sektionsstyrelsen
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
§11 Styrelsens förslag till verksamhetsplan
Styrelsens förslag till verksamhetsplan genomlästes med tillägget att domare för jaktprovet 8-9
september blir Anders Gustavsson.
§12 Styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår
Styrelsens budget presenterades. Mötet beslutade att godkänna och fastställa budget för 2018.
§13 Fastställande av reseersättning och traktamenten för styrelsen, revisorer
och övriga funktionärer
Mötet beslutade att lägsta statliga reseersättning på 18.50 ska utgå och inga traktamenten ges till
styrelseledamöter, revisorer och övriga funktionärer.
§14 Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen samt beslut om
suppleanternas tjänstgöringsordning.
Mötes ordföranden föredrog valberedningens förslag och presentation av förslagna personer.
Val av ordförande för ett (1) år: Valberedningen föreslog omval av Anders Gustavsson som
ordförande för en tid av ett år.
Mötet beslutade enhälligt att välja Anders Gustavsson till ordförande för en tid av ett år.
Val av tre stycken ordinarie ledamöter för två (2) år Valberedningen föreslog:
Lisbeth Alakangas, Boden nyval
Britt-Marie Mallfors, Gällivaare omval 2år
Anna Vikström, Luleå omval 2 år
Mötet beslutade enhälligt att välja Lisbeth, Britt-Marie och Anna för en tid av två (2) år
Valberedningens förslag till 2 st suppleanter för en tid av ett (1) år i följande ordning:
1. Pia Nedrum, Luleå
2. Helena Sandberg, Kiruna
Förslaget valdes enhälligt av mötet. På mandat 2018 sitter Gunilla Berglund, Mats Tapani, Helena
Sandström Jonsson
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§ 15 Val av två revisorer samt två revisorssuppleanter
Valberedningen föreslag till val av revisorer respektive revisorssuppleanter för en tid av ett (1) år:,
Ordinarie Karin Samuelsson och Maria Öqvist omvaldes som revisorer och Nina Ringvall och Susanne
Haraldsson som revisorssuppleanter.

§16 Val av valberedning av 3 stycken varav en ordförande:
Mötet valde Agnetha Nilsson som valberedningens sammankallande tillsammans med Lena Sunquist
och Susanne Johansson.
§17 Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-16
Mötet beslutade att omedelbart justera punkterna 14-16// L.S S.H. L.B. H.S-J.

§ 18 Behandling av frågor som senast 1 dec anmälts till styrelsen eller av denna underställts mötet
Motion avseende införande av DNA-tester som ett avelsplaneringsverktyg inlämnat av
Ingemar Borelius FRK Fullmäktige
a) FRK Norrs årsmöte avslår motionen med motiveringen att vi måste veta mer om
förutsättningarna och vår kunskap är för liten om det aktuella ämnet.

§ 19 Övriga frågor
a) Val av delegater och suppleanter till FRK fullmäktige och sektionsträff lämnas till den
kommande styrelsen.
b) Anders Gustavsson informerade om den nya utbildningen och uppdatering av redan
certifierade provledare och kommissarier kommer att ske under våren. Ledare:
Mikael Rönnbäck. En förfrågan lades fram vilka som vill gå denna. SSRK kräver att vi
har certifierade provledare/ kommissarier på officiella prov.
c) Pia Nedrum lade fram förslag till aktiviteter till medlemmarna som FRK Norr kan
anordna, mötet gav styrelsen i uppdrag att fortsätta arbeta med dessa förslag.
Mötesordförande Lena Sundquist tackade för visat intresse och mötet avslutades med fika och kaffe
kl.14.20

_______________________________

__________________________________

Protokollantecknare:
Helena Sandström Jonsson

Mötesordförande: Lena Sunquist
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_________________________________
Justerare: Lasse Bergwall
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Bilaga 1
Deltagarlista:
Lena Sundquist
Anders Gustavsson
Anna Vikström
Helena Sandström Jonsson
Lisbeth Alakangas
Susanne Haraldsson
Lasse Bergwall
Karin Samuelsson
Pia Nedrum
Charlene Tapani
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