
Sektionsmöte FRK Norr 20190209 

 

1. Sektionsmötets öppnande 

Anders Gustafsson öppnade mötet och hälsade alla hjärtligt välkomna 

 

2. Justering  av röstlängd 

Justerad enligt lista 

 

3. Val av ordförande för mötet 

Lena Sundquist valdes som mötesordförande . 

 

4. Styrelsens val av mötessekreterare 

Britt-marie Mallfors valdes som mötesekreterare 

 

5. Val av justerare 

Viktoria Eriksson och Susanne Haraldsson valdes som justerare jämte mötesordföranden. 

 

6. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst 

Charmören, hemsidan och sociala medier. Mötet fastställde att årsmötet blivit behörigen 

utlyst. 

 

7. Fastställande av dagordning 

Godkändes och fastställdes. 

 

8. Föredrag av styrelsens verksamhetsberättelse  samt  årsbokslut och balans och 

resultatrapport 

Ordförande Anders Gustafsson läste igenom verksamhetsberättelsen och kassör Mats Tapani 

redogjorde för årsbokslut med balans och resultatrapport. 

Mötet godkände dessa handlingar. 

 

9. Revisorsberättelsen samt fastställande av balans och resultatrapport. 

Revisorerna fick ordet och berättade att räkenskaperna är gjorda enl god redovisningssed 

och revisorerna tillstyrker att balans och resultatrapport  godkänns och förespråkar 

ansvarsfrihet för styrelsen. 

 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Styrelsens beviljas ansvarsfrihet för 2018 

 

11. Styrelsens förslag på verksamhetsplan 

Anders Gustafsson redogjorde för verksamhetsplanen för 2019 och det tillkom förslag om att  

* skriva ut namn på fb/hemsidan för att locka nybörjare att börja träna och bilda 

träningsgrupper.Helena Sandström ansvarar för detta.  

Klubben har bra ekonomi och ska erbjuda material och utbildning till bra pris. Mötet 

godkände verksamhetsplanen för 2019 med att tillägg kan ske. 



 

 

12. Styrelsens förslag på budget för verksamhetsåret 

Kassör Mats Tapani redogjorde att sektionen har gjort så stor vinst under 2018 så vi ska ha en 

öppen budget för 2019 då vi ska stimulera på lokal nivå för att få fler aktiva hundägare., detta 

förslag godkändes av mötet. 

 

13. Fastställand av reseräkning och traktamente för styrelse, revisorer och övriga funktionärer 

De som har behov kan ta ut 18:50 per mil i ersättning vid resor i sektionens regi. Traktamente 

utges ej till styrelse, revisorer och övriga funktionärer. 

 

14. Val av ordförande, ordinarie ledamöter suppleanter och tjänstgöringsordning för 

suppleanterna. 

Valberedningens förslag  ser ut enligt följande 

Ordförande: Anders Gustafsson på ett år.  

Tre ledamöter på två år: 

Gunilla Berglund 

Helena Sandström 

Mats Tapani 

 

Supplenater 1 år 

1 Pia Nedrum 

2 Helena Sandberg 

 

Mötet valde samtliga enl valberedningens förslag. 

 

15. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter 

Mötet beslutade omval Karin Samuelsson och Maria Öqvist samt suppleanter  Nina Ringvall 

och Susanne Haraldsson.  

 

16. Val av valberedning på tre stycken och en ordförande 

Agneta Nilsson ordförande, Susanne Jansson och Lena Sundqvist  omvaldes av mötet. 

 

17. Omedelbar justering av punkt 14-16 

Mötet beslutade omedelbar justering av punkt 14-16, enl bilaga till protokollet. 

 

18. Behandling av frågor som framställt styrelsen 1 december el av denne underställts mötet. 

Klubbens vandringspris – vi gick på hs linje och följde deras linje endast svenska meriter. 

Gemensam profil – vi gick på hs linje. 

Motion om utländska meriter skall ligga till grund för vandringspriser inom FRK – vi gick på hs 

linje och avslår detta.  

Proposition nr 1 –Möjlighet till  kassör el sekreterare utanför. Vi avstyrker det just nu och vill 

ha mer information. 

Proposition 2 - Justering av poängberäkning för vandringspriset årets flat. – Vi avslår 

eftersom vi här i norr ej har några a-prov.  



Prop 3 -  Höjning av medlemsavgift – höjas med 25 kr förbetalande  - Vi tillstyrker till detta. 

  

 

19. Övriga frågor 

a. Delegater till sektionsträff och fullmäktigemöte 

Ordinarie: Anders Gustafsson och Mats Tapani Suppleanter: Gunilla Berglund och Britt-

Marie Mallfors 

b. Ungdomsansvarige: förlag  Ester Morberg som även sitter i FRK hs ungdomsgrupp. 

c. Förslag att vi i FRK Norr ska införa ett vandringspris  till 2019. 

d. Att se över träningsvästar för frk norr. Samt tygmärken för att sy på befintliga kläder. 

Maila in förslag till Britt-Marie Mallfors. 

e. Förslag inkom om att arrangera inofficiellt jaktprov och wt  

 

20. Mötets avslut 

Ordförande förklarade mötet avslutat och tackade för intresset. 

 

 

 

 

Lena Sundquist   Britt-Marie Mallfors 

Mötesordförande   sekreterare 

 

 

 

 

 

 

Viktoria Eriksson   Susanne Haraldsson 

Justerare   justerare 


