
FRK/Umeå årsmöte 2018-02-04 

Plats: Brukshundsklubbens hus, Holmsund 

1. Mötets öppnande 

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 

2. Utdelning av VP 

Umemyggans VP: Madeleine Mattsson med Glitterways Like Cremant 

Tenntallrikar: Madeleine Mattsson med Glitterways Like Cremant (SVCH) och Marie 

Lundberg med Gunhills Moment of Truth (SVCH) 

Dessutom delades flera VP:n ut till fjolårets vinnare vid Flatshowen, Victoria Ekenberg med 

Quills Time Will Tell. 

 

3. Fastställande av röstlängd 

8 medlemmar närvarande 

 

4. Val av ordförande 

Bo Johansson 

 

5. Val av sekreterare 

Lena Lundmark 

 

6. Val av justerare tillika rösträknare, att tillsammans med mötesordförande justera 

protokollet 

Victoria Ekenberg och Lena Hägglund 

 

7. Fråga om möte blivit behörigt belyst 
Mötet har varit utlyst i Charmören, på FRK/Umeåsektionens hemsida samt på Facebook i FRK 
Umeå gruppen. Årsmötet fann att mötet blivit behörigt utlyst. 
 

8. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes med tre övriga frågor 

 

9. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse 

Ordförande föredrog verksamhetsberättelsen.  

 

10. Föredragning av föreningens ekonomi 

Kassören redovisade årets resultat, klubben har gått med ett litet plus. 

 

11. Föredragning av revisorernas berättelse 

Revisorerna var ej på plats. Berättelsen lästes upp, revisorerna föreslår ansvarsfrihet för 

styrelsen. 

 

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 

 

13. Styrelsens förslag till verksamhetsplan 

Verksamhetsplanen för 2018 föredrogs av Bo Johansson 



Dessutom kom förslag på funktionärsutbildning för FB-R och en FB-R-beskrivning arrangerat 

av FRK 

 

14. Styrelsens förslag till budget 

Kassören gick igenom budgeten, som godkändes av årsmötet. 

 

15. Fastställande av reseersättning 

Årsmötet fastställde reseersättning till lägsta statliga skattefria ersättning per mil som för 

närvarande är 18,50/mil. 

 

16. Val av ordförande för styrelsen 

Bo Johansson valdes till ordförande 

 

17. Val av övriga ledamöter till styrelsen plus suppleanter 

Pia Keyser och Rebecka Wahlström valdes om på 2 år. 

Övriga ledamöter har manat 1 år till.  

 

18. Val av två revisorer och revisorssuppleanter 

Gunilla Eriksson väljs om på 1 år, Ewa Wiklund väljs som ny revisor på 1 år. 

Gunnel Wahlström och Lena Persson väljs om som suppleanter 1 år. 

 

19. Val av valberedning om tre personer varav en sammankallande 

Lena Hägglund väljs som sammankallande, hon frågar 

Inger-Johanne Stockinger , Annika Bay och Karin Lexberg 

 

20. Behandling av frågor som senast 10 dagar före mötet anmälts till styrelsen eller av denna 

underställts möte 

Inga anmälda frågor fanns 

 

21. Övriga frågor: 

a) Motion till fullmäktige: Styrelsen avslår motionen, men tycker att projektet är 

intressant. Dock behöver det föreslagna laboratoriet undersökas, vilken vetenskaplig 

bakgrund finns till dessa DNA-tester? Finns det alternativa laboratorier i Sverige eller 

Europa, SLU? 

b) Proposition till fullmäktige: Bifalles 

c) Ledamöter till Fullmäktige: Bo Johansson och Lena Lundmark. Styrelsen får utse 

suppleanter 

 

22. Ordförande tackade för visat intresse och avslutar mötet 

Protokollet justeras: 

 

Bo Johansson  Lena Lundmark 

Ordförande  sekreterare 

 

Victoria Ekenberg  Lena Hägglund 



Justerare   Justerare 

 


