
 

 

 

Sektionsmöte frk Norr 20230226 Pats: Digitalt 

Närvarande: Maria Johansson SFR, Britt-Louise Åberg, Britt-Marie Mallfors 
Stina Nejden, Gunilla Berglund, Lisbeth Alakangas, Anna Vikström, Christina Kero, , 
Viktoria Eriksson , Veronica Holmqvist, Carola Annanperä, Karin Samuelsson, Linda 
Edblom, Marie Viklund, Christina Ek, Susann Johansson, Maria Lundholm, Agneta 
Wikström, Pia Nedrum och Lena Sundqvist 

 

1. Sektionsmötet öppnande 
Gunilla Berglund FRK Norr öppnar mötet och hälsade alla välkomna. 
 
2.Justeringa av röstlängd:  
Justerad enligt inkomna mail 

3, Val av ordförande för mötet 
Maria Johansson SFR, valdes som mötesordförande. 

4, Meddelande om styrelsens val av sekreterare för mötet. 
Britt-Marie Mallfors är utsedd av styrelsen till sekreterare för mötet. 

5. Val av två justerare tillika rösträknare att tillsammans med mötesordförande justera Pia 
Nedrum och  Britt-Louise Åberg blev vald till rösträknare och justerare. 

6. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst. 
Annonserat i Chamören, hemsida och sociala medier. Mötet beslutade att det är behörigen 
utlyst. 

7. Fastställande av dagordning 
Dagordningen godkändes och fast ställdes . 

8. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse samt årsbokslut med resultat och 
balansräkning. 
Är genomläst och diskussioner om hur mkt pengar sektionen ska ha i kassan uppstod och 
därefter godkände mötet dessa handlingar. 

9. Föredragning av revisorernas berättelse samt Fastställande av balans resultaträkning 
samt bokslut 
 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 2022 
 
11. Styrelsens förslag på verksamhetsplan för 2023 
 Gunilla och Anna redogjorde för verksamhetsplanen . 
 
12. Styrelsens förslag till budget för kommande Verksamhetsår. 
Kristina delade en budget för 2023 och det blir ett överskott på 5900 kr. Mötet godkände 
denna rambudget. 

13. fastställande av reseräkning. 
Statliga skattefria milersättningen följs,25 kr per mil,  är det enda som kan utgå i vissa fall, ej 
traktamenten el arvoden för styrelsemedlemmar och förtroendevalda. Endast domare har 
rätt till arvoden enl deras avtal. 

14. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen samt beslut om 
tjänstgöringsordning 

Mötet beslutade välja  
Gunilla Berglund omval som ordf 1 år  
3 ledamöter: Stina Nejden nyval, Kristina Ek  omval och Victoria Lindström  omval. 
2 suppleanter Carola Annanperä, Susanne Johansson tjänstgöringsordning som de står. 

15. val av revisorer och två reviorsuppleanter 
omval Karin Samuelsson, Maria Öqvist samt Christina Kero och Britt-Louise Åberg 
suppleanter. 

16. val av valberedning om tre st varav en ordförande 
omval Lisbeth Alakangas som ordförande, Pia Nerdrum och Lena Sundqvist 

17. beslut om omedelbar justering 14-16 
Mötet beslutade omedelbar justering av punkt 14-16  
 
18. behandling av frågor som senast 1 dec anm till styrelsen. 
Inget inkommet 

19. Övriga frågor 

Delegater till Fullmäktige: Anna Vikström och Victoria Lindström. 
suppleanger: Gunilla Berglund Pia Nedrum  
 
Diskussion om motioner till fullmäktige, 1.att det ska utses en Årets noseworks flatt inskickat 
av Pär Nordström Luleå , FRK HS har avslagit pga att man ska avskaffa alla vandringspriser. 
Man föreslår från HS att man ska ha ett forum på hemsida där man ska uppmärksamma 
famgångar. Vi är endiga med HS. 
Proposition ändring av regler på flatmästerskapet, denna är tillbakadragen av HS 

Flatshow blir till hösten inte som vi brukat ha under vår-sommar. 
 



Vi har en lista med championat som uppnåtts under året och alla kommer få en liten gåva 
med posten. 
 

20. Mötets avslut. 

Ordförande tackade Maria för att hon styrde detta årsmöte och tackade för fortsatt förtroende samt 
tackade avgående Maria Lundholm och Veronica Lundqvist för insatsen i frk norr under förra året. 

Ordförande förklarade mötet avslutat och tackade för intresset.  

 
 
Britt-Marie Mallfors Maria J Johansson 
Sekreterare  Mötesordförande 
 
 
 
 
 
 
Pia Nedrum  Britt-Louise Åberg 
Justerare  Justerare’ 
 


