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Plats:  
Ekensdal, Nacka 
 
 

§ 1  Mötets öppnande 
 Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 

 
§ 2  Fastställande av röstlängd 

Röstlängden fastställs till 33 personer. Bilaga 1 
 
§ 3  Val av ordförande till mötet 

Till mötets ordförande valdes Bo Edoff 
 
§ 4  Styrelsens val av sekreterare 

Styrelsen anmäler Lotta Strauss som sekreterare för mötet. 
 
§ 5  Val av justerare tillika rösträknare 
                           Mötet beslutar att Lena Rösiö och Ingela Karlsson ska justera protokoll. 
 
§ 6  Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst 

Årsmötet har varit annonserat i Charmören nr 4 2019, på hemsidan www.frkostra.se 
samt sektionens facebookgrupp. 
Mötet fastställs behörigt utlyst. 

 
§ 7  Fastställande av dagordning 
                          Mötet beslutar att fastställa dagordningen  
 
§ 8  Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse. 

Mötets ordförande läser igenom verksamhetsberättelsen högt för deltagarna. 
Sektionen har under året arrangerat två WT, två inofficiella utställningar, ett inofficiellt 
B-prov, två officiella B-prov, jaktlydnadskurser och jaktinternat. 
Flattlägret samt tre FB-R 
Flattfestivalen gick av stapeln första helgen i augusti på Ökna Naturbruksgymnasium.  
Sektionsmästerskap WT höll 1 september på Muskö. 
Sektionen har även låtit utbilda funktionärer och testledare till FB-R 
Flera i styrelsen har gått Studiefrämjandets ledarutveckling steg 1 
Verksamhetsberättelsen läggs till handlingarna. 
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Sektionens kassör föredrar balans och resultaträkning. Årets resultat visar på vinst. Ett 
oväntat överskott från Flattlägret samt gynnsamma aktiviteter för medlemmarna 
resulterat i detta. 
Pengar som sparats i utbildningsfonden har använts till att subventionera de prova-på 
aktiviteterna som fanns på Flattfestivalen. 
 

§ 9  Föredragning av revisorernas berättelse samt fastställande av balans och 
resultaträkning  

Revisorerna är ej närvarande. Mötets ordförande läser upp revisionsberättelsen. 
Räkenskaperna har enligt denna upprättats i enlighet med bokföringslagen och 
revisorerna tillstyrker att föreningsstämman fastställer balans- och resultaträkningen 
för 2019. 

 Årsmötet fastställer resultat och balansräkning. 

 
§ 10  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Mötet beviljar enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för 2019 
 

§ 11  Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2020 
Styrelsens förslag läses upp av Camilla Bäck. 

En kurs inför jägarexamen i samarbete med Studiefrämjandet pågår. 

Två WT planeras under året. Två FB-R likaså. Ett inofficiellt jaktprov planeras som 
träning för våra medlemmar. 
Jaktlydnadskurs för Anita Norrblom och Lena Karlsson startar i början av året. 

Flattfestivalen kommer att arrangeras under sommaren i någon form. 
Ett officiellt B-prov planeras in under året 

Jaktkursdagar och en jaktinternatshelg planeras. 

Tre inofficiella utställningar är planerade under året. En heldagskurs med Ragnhild Ulin 
anordnas i mars med trimning, handling och exteriörkunskap. 

 

§ 12  Styrelsens förslag till budget för 2020 
För 2020 har ett överskott på 15000 kr budgeterats. 

I övrigt budgeteras inga större förändringar jämfört 
med 2019 
Reseersättning för 2020 utgår enligt skatteverkets schablon 
för skattefri milersättning. Styrelsen klargör vid varje aktivitet vad som gäller för 
eventuell ersättning 
Årsmötets deltagare tar beslut att godkänna styrelsens förslag till budget. 
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§ 13  Val av ordförande i styrelsen 
Camilla Bäck, omval 1år 

 

§ 14 Val av övriga ledamöter i styrelsen 
 Lotta Strauss, omval 2 år 

 Therese Olander, mandat 1 år 

 Rose-Marie Kullberg, mandat 1 år 
 Lotta Karlén nyval 1 år 

 Lena Broms omval 2 år 
Kristina Söderberg omval 2 år 

Annika Larsson 1:e suppleant nyval 1 år 

 Eva Wassberg 2:e suppleant, nyval 1år 
 

Under mötets gång tas frågan upp angående antalet ledamöter i styrelsen. Enligt 
uppdaterad stadga ska styrelsen vara ett ojämnt antal. Frågan diskuteras i mötet och 
beslut tas att utöka styrelsen till sex ledamöter samt ordförande. 
 

§15 Val av revisorer samt revisorssuppleanter 

 Camilla Norberg, omval 1år 
 Lena Gustavsson, omval 1år 

 Eva Hörnmark 1:e revisorssuppleant, omval 1år 
 Nils Dahlström 2:e revisorssuppleant, omval 1år 

 

§16 Utse valberedning om tre personer varav en sammankallande 
 Rita Sörbom, sammankallande vald på 1år 

 Sanna Wrang vald på 1år 
 Gunilla Lefwerth vald på 2 år 

 

§17 Direktjustering av personvalen. 
 Personvalen direktjusteras. Bilaga 2 

 

§18 Ärenden som sektionsstyrelsen hänskjutit till årsmötet samt motioner som 
inkommit till styrelsen. 
Kallelse har inkommit till FRK HS fullmäktige och sektionsträff den 21-22 mars 2020. 

 Styrelsen informerar om detta och att delegater är utsedda ur styrelsen. 
 Genomgång av motioner från HS sammanlagt en motion samt två propositioner. 

 Vice ordförande läser upp de olika motionerna. 
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Motion nr 1   

Ändring av FRKs statuter för klubbens vandringspris – tillåt även nordiska 
jaktprovsresultat i elitklass.  

FRK äger ej priset utan förvaltar dem. Vid kontakt med instiftarna av vandringspriset 
godkänner dessa ej utländska meriter.  
Motionen avslås. 

 
Proposition nr 1  

Kompletterande stadgetext gällande motionär.  

Få SSRK HS godkännande att ändra i FRK;s stadga så enskild motionär har möjlighet att 
lämna motion till FRK fullmäktigemöte. 
Propositionen bifalles. 

  
Proposition nr 2 

Stadgeändring, tillägg ungdomsmedlemskap 

Få SSRK HS godkännande ett tillägg i FRK:s stadgar angående ungdomsmedlemskap. 
Ungdomsmedlem är medlem som ansluter sig till Sveriges Hundungdom. 

Ungdomsmedlem har samma rättigheter och skyldigheter som fullbetalande medlem. 

Varje medlem har rösträtt från det år vilket han/hon fyller 16år 
Propositionen bifalles. 

 
§19 Utdelning av Östra Sektionens vandringspris 

 Årets flatt bästa hanhund Engsboda I´m All Brown äg. Tina Engström 

 Årets flatt bästa tik S(U)UCH JWW-17 SVCH Calzeat Simply Clever äg Christina Brinnen 
 

§20 Övriga frågor 
 Inga övriga frågor   

 

 
§21  Mötets avslutande 

  Mötets ordförande avslutar mötet. 
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Vid protokollet:  Ordförande årsmötet: 

 

 
…………………………………………………… ………………………………………………… 

Lotta Strauss   Bo Edoff 

 
 

 
Justeras:   Justeras: 

 

 
…………………………………………………. ………………………………………………….. 

Lena Rösiö   Ingela Karlsson 
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