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Årsmöte i Flatcoated Retrieverklubben, Umeå sektionen 

Tid: söndag 29/1 2017 kl 14 
Plats: Brukshundsklubbens hus, Ön 
 
Dagordning: 

 
 

1. Mötets öppnande 
Ordförande Bo Johansson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

 
2. Utdelning av vandringspriser  

Två championattallrikar delades ut till Lena Hägglund med SEU(U)CH Épice du Val des 
Granges  och SEU(U)CH O'Flanagan Wicked Temptation (utställning).  
Umemyggan tilldelades Bo Johansson O’flanagan Tiger Chili. 

 
3. Fastställande av röstlängd  

 Röstlängd upprättades och bifogas protokollet 
 
4. Val av ordförande för mötet   

Bo Johansson valdes till ordförande för mötet 
 
5. Val av sekreterare för mötet  

Rebecka Wahlström valdes till sekreterare för mötet 

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

protokollet 
 Ewa Wiklund och Pia Keyser valdes att justera protokollet tillsammans med ordförande. 

 
7. Fråga om mötet blivit behörigt utlyst  

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. Ej genomfört ett medlemsmöte i 
december.  
 

10. Föredragning av föreningens ekonomi  
Kassören föredrog föreningens ekonomi. Gått back med -5917. 

 
11. Föredragning av revisorernas berättelse  
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Margareta Ericsson Lif Föredrog revisorernas berättelse som föreslår ansvarsfrihet för 
styrelsen. 

 

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  
Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. 

 

13. Styrelsens förslag till verksamhetsplan 
Verksamhetsplanen för 2017 föredrogs av Bo Johansson  
Verksamhetsplanen finns som bilaga till årsmötesprotokollet (bilaga 1). 

 

14. Styrelsens förslag till budget  
Ingen budget fastställdes. Styrelsen får i uppdrag att ordna en budget. 

 

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  
Bosse Johansson valdes till ordförande 
 

17. Val av övriga ledamöter i styrelsen  
Lena Lundmark valdes om 2 år. Rebecka Wahlström, Håkan Örberg och Pia Keyser har 1 
år kvar på mandatperioden 

 

18. Val av två revisorer och revisorssuppleanter – Gunilla Eriksson, Margareta Ericsson Lif 
valdes till revisorer. Lena Persson och Gunnel Wahlström valdes till revisorssuppleanter, 
1 år. 
 
Anna Forsmark har slutat sköta hemsidan och sociala medier. Rebecka Wahlström har 
tagit över hemsidan. 
 

19. Val av valberedning om tre personer varav en sammankallande 
Karin Lexberg, Annika Bay och Lena Hägglund avgår. Styrelsen ska förfråga Gunnel 
Wahlström, Britt-Marie Nordgren, Maja Johansson om intresse att sitta i valberedningen. 
 

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  
1. Fotokurs för medlemmar bestämdes att hållas. Åke Andersson kommer hålla kursen. 

Datum: teori 23/3, fotografering 8/4. Plats: Klubbstugan på ön, Umeå 
Brukshundsklubb. 
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2. Clubshow 2019 – Arbetsgrupp är bestämd. Det diskuterades om att sälja ev 
restaurangbranschen för att få in en kassa inför clubshowen.  
 

3. Huvudstyrelsens kallelse till fullmäktige 18-19/3. Bosse Johansson och Lena Hägglund 
kommer åka. En suppleant i fall Lena H inte kan åka. Styrelsen förfrågar Gunnel W 
eller Britt-Marie N?  

 

22. Ordförande tackade för visat intresse och avslutar mötet. 
 
 
 
Protokollet justeras 
 
Dag som ovan 
 
 
Bo Johansson  Ewa Wiklund                                             Pia Keyser 
Ordförande 
 
 

 


