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Plats:  
Via Zoom Webinar 
 
 

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

 
§ 2  Fastställande av röstlängd 

Röstlängden fastställs till 30 personer, se Bilaga 1. 
 
§ 3  Val av ordförande till mötet 

Till mötets ordförande valdes Pehr Söderman. 
 
§ 4  Styrelsens val av sekreterare 

Styrelsen anmäler Lotta Strauss som sekreterare för mötet. 
 
§ 5  Val av justerare tillika rösträknare 
                           Mötet beslutar att Monica Olofsson och Ulrika Lindström ska justera protokoll. 
 
§ 6 Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst 

Årsmötet har varit annonserat i Charmören nr 4 2020, på hemsidan www.frkostra.se 
samt sektionens Facebookgrupp. Mail har även gått ut till samtliga medlemmar i 
sektionen. 
Mötet fastställs behörigt utlyst. 

 
§ 7  Fastställande av dagordning 
                          Mötet beslutar att fastställa dagordningen. 
 
§ 8  Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse 
 Frk Östra har ökat sitt medlemsantal med 25% under 2020. 

Sektionens ordförande samt ansvariga går igenom verksamhetsberättelsen. 

FRK Östra har under året 2020 arrangerat aktiviteter enligt restriktioner för COVID 
utfärdade av Folkhälsomyndigheten, SKK och SSRK. 

Aktiviteter som anordnats: 

• Jägarexamen 

• Ett WT 

http://www.frkostra.se/
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• En utställning 

• 1 inofficiellt B-prov, 2 officiella B-prov i NKL, 1 officiellt B-prov i ÖKL samt ett 
dubbelt B-prov i EKL 

• Fyra FB-R har genomförts. Funktionärer inom FB-R har utbildats 

• Viltspårskurs med anlagsprov och viltspårskurs öppen klass, jaktlydnadskurser, 
viltträning samt föreläsning om WT och träning 

• Olika temakurser inom apportering för både nybörjare och mer erfarna, jakt 
för nybörjare samt ett par webinarium 

Sektionens kassör föredrar balans- och resultaträkning. Årets resultat visar på vinst.  
Den utbildningsfond som upprättades för Flattmästerskapet ligger kvar. 
Verksamheterna under året har gått med vinst. Bidrag från Poängkampen samt 
Covidstöd har ökat på sektionens vinst.  
 

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

Revisor Lena Gustavsson läser upp revisionsberättelsen. Räkenskaperna har enligt 
denna upprättats i enlighet med bokföringslagen och revisorerna tillstyrker att 
föreningsstämman fastställer balans- och resultaträkningen för 2020 

 Mötet beslutar att fastställa resultat och balansräkning per 31 dec 2020 

 
§ 10  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Mötet beviljar enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för 2020. 

 

§ 11  Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2021 

Styrelsens förslag läses upp av Camilla Bäck: 

Apporteringskurser och WT planeras under året, Flattfestivalen planeras till 
sommaren. Officiella B- prov och jakter för nybörjare planeras under året. 

Utställningsansvarig Lena Broms läser upp planering för utställning: 

Genomföra 1–2 utställningar under året. Föreläsning med Ragnhild Ulin om trimning 
och handling. Planering av aktiviteter för valpar och unghundar med både teori och 
praktik pågår. 

Ytterligare aktiviteter som planeras inom sektionen är: 

Jägarexamenskurs i digitalt format, viltspårskurser, F-BR under året, inofficiella B-prov. 

Mötet beslutar att fastställa styrelsens förslag till verksamhetsplan 

 

§ 12  Styrelsens förslag till budget för 2021 

För 2021 fastställs en budget liknande 2020 då vi kan förvänta oss ytterligare ett år 
med restriktioner. 

Mötets ordförande ger förslag att minska vinsten under 2021.  

Mötets deltagare tar beslut att godkänna styrelsens förslag till budget. 
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§ 13 Fastställande av reseersättning och traktamenten 

Styrelsens förslag är att reseersättning för 2020 utgår enligt Skatteverkets schablon för 
skattefri milersättning. Styrelsen klargör vid varje aktivitet vad som gäller för eventuell 
ersättning. 

Mötet beslutar att fastställa styrelsens förslag 

 

§14 Val av ordförande i styrelsen 

 Rita Säbom föredrar valberedningens förslag 

Camilla Bäck omval 1 år 

Mötet beslutar enhälligt att välja Camilla Bäck till ordförande 1 år. 

 

§ 15 Val av övriga ledamöter i styrelsen 

 Rita Säbom föredrar valberedningens förslag 

 Lotta Strauss mandat 1 år 

 Therese Olander omval 2 år  

Lena Broms mandat 1 år 

Kristina Söderberg nyval 2 år 

Lotta Kalén 1:e suppleant nyval 1 år 

 Emma Johansson 2:e suppleant, nyval 1 år 

 Mötet beslutar enhälligt enligt valberedningens förslag 

 

§16 Val av revisorer samt revisorssuppleanter 

 Rita Säbom föredrar valberedningens förslag 

 Camilla Norberg, omval 1 år 

 Lena Gustavsson, omval 1 år 

 Nils Dahlström 1:e revisorssuppleant, omval 1 år 

 Ann Carlsson 2:e revisorssuppleant nyval 1 år 

 Mötet beslutar enhälligt enligt valberedningens förslag 

 

§17 Utse valberedning om tre personer varav en sammankallande 

 Mötets förslag 

 Rita Säbom, sammankallande omval 2 år 

 Sanna Wrang omval 1 år 

 Gunilla Lefwerth mandat 1 år 

 Mötet beslutar enhälligt enligt mötets förslag 

 

§18 Direktjustering av personval 

Personvalen inklusive paragraf 14, 15 och 16 direktjusteras genom röstning av 
årsmötets deltagare. 
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§19 Ärenden som sektionsstyrelsen hänskjutit till årsmötet samt motioner som 
inkommit till styrelsen 

Kallelse har inkommit till FRK HS fullmäktige 21 mars 2021 via Zoom. 

 Styrelsen informerar om detta och att delegater är utsedda ur styrelsen. 

 Genomgång av en motion från HS: Bilaga 2 

 

Motion   

Återbördande av vandringspriset Årets Flat samt instiftande av nytt vandringspris 

FRK äger ej priset utan förvaltar det och har därför ej rätt att ändra syftet med priset.  

Priset har vandrat sedan 1978 och är en del av Flatcoated Retriever klubbens historia. 

Mötet rekommenderar FRK Östras delegater vid FRK fullmäktige att stödja HS förslag 
att avslå motionen. 

 

§20 Utdelning av Östra Sektionens vandringspris 

 Utdelning av sektionens vandringspris sker inte i år. 

 Vi gratulerar de tre medlemmar som tagit sina hundar till viltspårchampionat: 

▪ Black Mica´s King Of Sweden, Ägare Therese Hansson 
▪ Almanza Keep Up The Good Work, Ägare Emma Johansson 
▪ Atomos Hopp Fallerej, Ägare Emma Johansson 
▪ Almanza The Exorcist, Ägare Johan Stemme 

 

§21 Övriga frågor 

• Monica Olofsson Englund från HS valberedning uppmanar att ge förslag till nya 
medlemmar i FRK HS valberedning 

• Pehr Söderman informerar om att SSRK Östra söker ny utställningsansvarig 
   

 

§22  Mötets avslutande 

  Mötets ordförande avslutar mötet. 
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Vid protokollet:  Ordförande årsmötet: 

 

 

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

Lotta Strauss   Pehr Söderman 

 

 

 

Justeras:   Justeras: 

 

 

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

Monica Olofsson Englund  Ulrika Lindström 
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Bilaga 1 Fastställande av röstlängd 

 

Ammie Eklund 

Anneli Mattsson 

Annika Larsson 

Camilla Bäck 

Carina Borgström 

Charlotte Brevitz Kalén 

Christine Svedjestrand 

Emma Johansson 

Eva  Joelsson 

Gunilla Matheny 

Gunilla Leifwerth 

Hans Jarlö 

Helena Lindberg 

Håkan Eriksson 

Kerstin Cederkäll 

Kristina Söderberg 

Kristina Lager 

Lena Broms 

Lena Gustavsson 

Lotta Strauss 

Michael Söderman 

Monica Olofsson 

Nadja Dahlström 

Pehr Söderman 

Peter  Flinck  Lämnade under mötet 

Rita Säbom 

Susanne Wrang 

Susanne Karlström 

Therese Olander 

Tina Engström 

Ulrika Lindström  
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Bilaga 2  

 

 

Motion nr 1: Återbördande av VP Årets Flat 

Återbördande av vandringspriset Årets Flat samt instiftande av nytt vandringspris 

 

Yrkande/Bakgrund 

Årets Flat får anses vara det högst ansedda och ”finaste” vandringspriset som delas ut i 

klubben. Vandringspriset tilldelas årets framgångsrikaste Flatcoated Retriever på 

jaktprov och utställning. 

Som svar på en motion om vandringspriset vid föregående fullmäktige informerade FRK 

HS att vandringspriset Årets Flat instiftades 1978 och ägs av företaget Nordsjö AB, idag 

Akzo Nobel (Nordsjö). 

Flatcoated retrieverklubben kan idag inte själv styra statuterna för priset utan det är upp 

till ägaren Akzo Nobel (Nordsjö) att bestämma. 

Vi anser det vara rimligt att klubben själv ska äga vandringspriset Årets Flat och därmed 

vid behov ha möjlighet att ändra statuterna efter medlemmarnas beslut på fullmäktige. 

Förslag till beslut 

Vi föreslår att fullmäktigemötet ger FRK HS i uppdrag att återbörda vandringspriset Årets 

Flat i sin nuvarande form till ägaren Akzo Nobel (Nordsjö) och att FRK HS instiftar ett 

eget vandringspris för Årets Flat, som ersättning till nuvarande pris. 

Inledningsvis föreslås statuterna för det nya vandringspriset vara desamma som för 

nuvarande vandringspris Årets Flat. 

 

2020-10-01 

Linda Vågberg 

Ingrid Andrén 

 

Flatcoated retrieverklubben Huvudstyrelsen: Svar på motion 

Bakgrund till FRK:s vandringspriser 

Skänkta vandringspriser ska godkännas av FRK HS, alternativt av sektionens styrelse. 

Donator äger rätt att bestämma statuterna. När FRK godtagit dessa har inte FRK rätt att 

ändra syftet med priset eller statuterna. 

Om priset inte längre är relevant att dela ut, eller om tävlingsformen upphör, ska priset 

återlämnas till donator. Den som mottar ett vandringspris förbinder sig att återlämna 

priset till klubben efter ett år och då i samma skick som det mottogs. Mottagaren står 

själv för eventuella transportkostnader. 

Priset Årets Flat har vandrat sedan 1978 och redovisar varje års vinnare genom de 

inskriptioner som finns på priset. Detta pris är en stor del av den historia som finns kring 

Flatcoated Retrieverklubben och värdefullt att bevara inom klubben. 



FLATCOATED RETRIEVERLUBBEN  ÅRSMÖTESPROTOKOLL 
Östra sektionen   Sammanträdesdatum: 2021-02-24 

8 
 

Huvudstyrelsen hänvisar till att Fullmäktige föregående år inte såg något skäl att 

förändra statuterna utan biföll HS svar på motionen rörande detta VP. 

Huvudstyrelsen kan heller inte se att något har förändrats sedan föregående år och ser 

ingen anledning att lämna tillbaka vandringspriset till donatorn. 

Huvudstyrelsens yttrande: 

Huvudstyrelsen föreslår därför Fullmäktige besluta att avslå motionen. 

 

 

 

 


