FULLMÄKTIGEPROTOKOLL

Protokoll fört vid Flatcoated Retrieverklubbens ordinarie fullmäktige på Scandic
Hotell, Upplands Väsby, söndagen den 25 mars 2012.
Utdelning av klubbens vandringspriser
Årets Flat
Årets Jaktflat
Frida-Nalles VP

Mardis Minne
Bonnies VP
Årets Bruksflat
Årets Lydnadsflat
Winstons Allroundpris
I Buff´s Spår
Lady-trofén

SE UCH SE VCH Lustans Slight Dizzel
Ägare Karin Holmgren
SE JCH Hinnared’s Ultra Sherlock
Ägare Gunilla Lefwerth
C.I.E. NO UCH SE U(U)CH SL CH SE VCH KbhV-09,10
VWW-10,11 EUW-10,11 SV-11 FinV-11 DKV-11
Caci´s A Boy Like Daddy
Ägare Carina Östman, Mikael Persson
SE VCH Lustans Light Misty
Ägare Maria Jernkrok
SE UCH SE VCH Lustans Slight Dizzel
Ägare Karin Holmgren
SE BCH Hinnared´s Bonnie
Ägare Britt-Marie & Sixten Andersson
SE LCH Explicit Little Miss Trouble
Ägare Ida Jansson
SE LCH Bez-Ami´s First Last and Always
Ägare Tina Engström
SE VCH Håll Fast Peggy Jean
Ägare Karin Torstensson
NORD UCH Toffedreams Hit And Run
Ägare Bittan Börjesson

Följande hundar har under 2012 erhållit titeln Svensk Jaktchampion:
SE JCH Hinnared’s Ultra Sherlock
Ägare Gunilla Lefwerth

Ordförande Tomas Persson hälsar mötesdeltagarna välkomna och förklarar mötet
öppnat.
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§1

Fastställande av röstlängd

Röstlängden (bilaga 1) fastställdes. Totalt deltog 42 medlemmar varav 22 delegater
med rösträtt på fullmäktige.

§2

Val av ordförande och vice ordförande för mötet

Till ordförande för mötet valdes Peter Rimsby. Mötet valde att inte utse någon vice
ordförande.
§3

Klubbstyrelsens anmälan om protokollförare vid mötet

Styrelsen meddelade att Johan Eklund utsetts till protokollförare för mötet.
§4
Val av två justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med
mötesordföranden ska justera protokollet
Till justerare att tillsammans med mötesordföranden justera dagens protokoll
valdes Chriss Mellgren och Gunilla Grahn.
§5

Beslut om närvaro- och yttranderätt för andra än vald delegat

Mötet beslutade att närvarande personer som ej är vald delegat har närvaro- och
yttranderätt.
§6

Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade

Mötet har annonserats med både tid och plats i Charmören nr 4/2011, nr 1/2012 samt
på FRK:s hemsida. Delegaterna har erhållit handlingarna mer än tre veckor innan
mötet. Klubbmötet beslutade att mötet därmed blivit behörigen utlyst.
§7

Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes med tillägg av övriga frågor:
 Förslag på ledamöter till SSRK:s fullmäktige, genomgång av motioner till SSRK:s
fullmäktige.
§8

Föredragning av klubbstyrelsens verksamhetsberättelse och
årsbokslut med balans- och resultaträkning, redogörelse för arbetet
med avelsfrågor samt revisorernas berättelse.

Tomas Persson redogjorde för klubbstyrelsens verksamhetsberättelse (bilaga 2).
Pia Aronsson föredrog årsbokslut med balans- och resultaträkning (bilaga 3).
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Katarina Morsk från avelsrådet redovisade och läste igenom avelsrådets
verksamhetsberättelse (bilaga 4).
Revisorerna läste upp revisionsberättelsen, (bilaga 5).
§9
Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt
dessa uppkommen vinst eller förlust.
Mötet fastställde balans- och resultaträkning. Mötet beslutade att årets förlust
balanseras i ny räkning.
§10

Klubbstyrelsens rapport om och eventuellt förslag till beslut avseende
de uppdrag föregående klubbmöte givit till klubbstyrelsen.

Styrelsen har fått i uppdrag att de över valpförmedlingen. Denna har nu upphört
eftersom formen för detta var förlegat. Avelsrådet svarar på frågor och en ny
annonsgrupp är tillsatt.
§11

Beslut om ansvarsfrihet för klubbstyrelsen

Mötet beviljade, i enlighet med revisorernas rekommendation, styrelsen ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2011.
§12

Presentation av och beslut om klubbstyrelsens förslag till:
a) verksamhetsplan för kommande år (bilaga 6)
b) rambudget för kommande år (bilaga 7)
c) medlemsavgifter
d) villkor för reseersättning till rasklubbens funktionärer.

a) Verksamhetsplanen presenterades av Tomas Persson.
Mötet tillstyrker fastställande av verksamhetsplanen med tilläggen att Östra sektionen
kommer att sköta FRKs representation vi mässan på Tullgarn och att särskilda B-prov
även kan anordnas i ÖKL.
b) Budgetförslaget föredrogs av Pia Aronsson.
Mötet fastställde rambudgeten i enlighet med förslaget.
c) Mötet beslutade att ha en oförändrad medlemsavgift
d) Mötet beslutade att reseersättning följer lägsta statliga skattefria ersättning. SSRK:s
pool-regler ska gälla.
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Mötet avbryts kl 12.10 för lunch.
Återupptagande av mötet kl. 12.55.
§13
Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter till
klubbstyrelsen samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.
Till ordförande för en tid av 1 år valdes

Camilla Boquist

Till ordinarie ledamot (fyllnadsval, 1 år) valdes:
Till ordinarie ledamot (2 år) valdes:
Till ordinarie ledamot (2 år) valdes:
Till ordinarie ledamot (2 år) valdes:

Karin Karkiainen
Peter Flink
Britt-Marie Nordgren
Lars Söderström

Till 1:e suppleant (1 år) valdes:
Till 2:e suppleant (1 år) valdes:

Lena Karlsson
Marie Carlsson

§14

Val av två revisorer och två revisorsuppleanter.

Till ordinarie revisor valdes:
Till revisorssuppleanter valdes:

§15

Carina Lundeklev och Ingrid Ekenberg
Freddy Alm och Kjell Ekström

Val av valberedning

Till valberedning valdes: Maria Bergendahl (sammankallande) och Lotta Luciani
§16

Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15

Mötet beslutade att § 13- 15 förklaras omedelbart justerade.
§17

Ärenden som av klubbstyrelsen hänskjutits till klubbmötet
eller motion som anmälts till klubbstyrelsen.
Proposition 1
Propositionen bifalles.

§18
Övriga frågor
Förslag på ledamöter till SSRK:s fullmäktige, genomgång av motioner till SSRK:s
fullmäktige. Frågan diskuterades och det beslutades att den nya styrelsen tar fram
deligater.
Motioner till SSRK
Fullmäktige anser att motionerna ska tillstyrkas
Arbetet med nya RAS har pågått under ca ett år och närmar sig nu sitt slut. Inom en
månad kommer RAS att skickas till SKK. Ett gediget arbete har laggs ner i detta och
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försök att få in kommentarer både från sektioner och medlemmar har gjorts, men tyvärr
är det bara några engagerade som svarat.

§19

Mötets avslutande

Mötesordföranden lämnade ordet till den nytillträdde ordföranden som förklarade mötet
avslutat.

Mötessekreterare

Mötesordförande

Johan Eklund

Peter Rimsby

Justerare

Justerare

Chriss Mellgren

Gunilla Grahn

Bilagor:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Röstlängd
Verksamhetsberättelse
Balans- och resultaträkning
Avelsrådets verksamhetsberättelse
Revisionsberättelse
Verksamhetsplan
Budgetförslag
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