
Protokoll för vid FRK Östras Årsmöte  2018-02-13  
    
§ 1. Mötets öppnande 
 Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 
 
§ 2. Utdelning av Östra sektionens vandringspriser 

Vandringspriset Årets Flat Hane 2017 tilldelas SE U(U)CH O’Flanagan Red 
Mountain Rooibos Ägare: Lotta Luciani 
Tyvärr har det inte inkommit någon ansökan om Årets Flat Tik så därför 
delas inte något sådant pris ut. Vandringspriset förvaras hos Östras 
sekreterare. 
 
Championatstavlor delas ut till: 
SE JCH Engsboda Clockwork Orange Ägare: Karin Cleeve 
SE U(U)CH Delphiniums Move-On Ägare: Lena Broms 
 

§ 3. Val av ordförande till mötet 
 Gunilla Lefwerth väljs till ordförande för mötet. 
 
§ 4. Fastställande av röstlängden 

Röstlängden fastställs till 21 personer och utökas från och med §15 till 22 
personer då ytterligare en medlem anländer. Bilaga 1. 

 
§ 5. Styrelsens val av sekreterare för mötet 
 Styrelsens anmäler Karin Wallén som sekreterare för mötet. 
 
§ 6. Val av justeringsmän 
 Till justeringsmän väljs Camilla Bäck och Madeleine Eriksson. 
  
§ 7. Fråga om mötets behöriga utlysande 

Årsmötet har varit annonserat i Charmören nr 4 2017, på hemsidan 
www.frkostra.se och sektionens facebookgrupp.  
Mötet fastställs behörigen utlyst. 
 

§ 8. Fastställande av dagordningen 
 Dagordningen fastställs med justering av årtal §12 och §13. 
 
§ 9. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse 
 Mötesdeltagarna läser själva igenom verksamhetsberättelsen. Sektionen 

har under året genomfört 2 WT, 2 utställningar och ett inofficiellt B-prov. 
Man har även haft en Trim- och Handlingskurs. 

 Det största arrangemanget under året har varit genomförandet av 
Flatmästerskapet som hölls på Gålö/Oxnö 12-13 augusti. Det blev ett 
mycket lyckat arrangemang som fick beröm av både deltagare, domare 
samt övriga. 

 Verksamhetsberättelsen läggs till handlingarna med en justering av namnet 
på utställningsansvarig. Det ska vara Paula Andersson och inget annat. 

  
§ 10. Föredragning av revisorernas berättelse samt fastställande av balans- 

och resultaträkning 
Sektionens kassör föredrar balans- och resultaträkning. Sektionen har en 
god ekonomi. Det har varit ett mycket lyckat år och Flatmästerskapet gav 

http://www.frkostra.se/


ett överskott på ca 45 000 kr. Dessa pengar har sparats i en utbildningsfond 
som ska användas till en tackträning för de funktionärer som jobbat en 
heldag eller mer under Flatmästerskapet.  
Revisorerna är ej närvarande. Mötets ordförande läser upp revisorernas 
berättelse. Räkenskaperna har enligt dessa förts som de ska och mötet 
tillstyrker balans- och resultaträkningen för 2017. 
   

§ 11.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
 Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2017. 
 
§ 12. Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2018 

Styrelsens förslag till Verksamhetsplan för 2018 läses igenom. Sektionen 
planerar bl.a att genomföra 3 WT, 2 utställningar och 2 FB-R under 2018. 
Man kommer även att återinföra Flatfestivalen som fick vila 2017 då 
Flatmästerskapet tog all tid. 

 Under flera år har det varit få anmälningar till vårens utställning. Därför har 
styrelsen valt att stryka den och istället satsa på något annat arrangemang 
ex. ringträning i stället. 

 Verksamhetsplanen godkändes med en rättning av ett smärre stavfel och 
lades till handlingarna. 

 
§ 13. Styrelsens förslag till budget för 2018. Fastställande av reseersättning. 

Traktamenten utgår inte. 
Budget är lagd med ett nollresultat. På utbildningssektion är det lagt en 
kostnad på 46 000 kr. Av dessa är det 45 000 kr som tas ut från 
utbildningsfonden och används till tackträningen (se §10). 
Reseersättning fastställs till lägsta statliga dito. Traktamenten utgår ej. 

 
Mötet tar 10 minuters paus. 

 
§ 14. Val av ordförande i styrelsen. 
 Håkan Eriksson, nyval 1 år. 
 
§ 15. Val av övriga ledamöter i styrelsen 
 Sophia Zerguerras Hallström, omval 2 år. 
 Lena Broms, nyval 2 år. 
 Kristina Söderberg, nyval 2 år. 
 Madeleine Eriksson, nyval 2 år. 
 Lotta Strauss, 1e suppleant, omval 1 år. 
 Therese Olander, 2e suppleant, nyval 1 år. 
 
 Övriga ledamöter: 
 Geir Ove Andersen, mandat 1 år. 
 Camilla Bäck, mandat 1 år. 
 
§ 16. Val av revisorer samt revisorssuppleanter 
 Eva Sander, ordinarie revisor, omval 1 år. (sammankallande) 
 Lena Gustavsson, ordinarie revisor, omval 1 år. 
 Eva Wiegert, 1e revisorssuppleant, omval 1 år. 
 Nils Dahlström, 2e revisorssuppleant, omval 1 år. 
  
 



 
§ 17. Utse valberedning om tre personer varav en sammankallande 
 Peter Flinck, sammankallande 
 Lotta Larsson 
 Lotta Luciani. 
 
§ 18. Direktjustering av personvalen 
 Personvalen direktjusteras. (Bilaga 2) 
 
§ 19. Övriga frågor 

Hemsidan kommer att få en ny webmaster. Kontakt har etablerats och den 
nya styrelsen fortsätter arbetet. 
 
Kallelse till Fullmäktige 18 mars har inkommit och styrelsen har utsett 
delegater. Kallelsen innehöll en proposition och en motion. Mötet tar 
ställning till dessa. 
Propositionen handlar om turordningen för sektionerna att arrangera 
Flatmästerskapet. Mötet är överens om att HS bör undersöka saken och 
bifaller därmed propositionen. 
Motionen handlar om DNA-tester som ett avelsplaneringsverktyg. Mötet 
anser tanken vara god men man behöver ett bättre underlag för att 
genomföra detta. Således avslås motionen. 
 
Gunilla Lefwerth håller ett kort föredrag om FB-R. Under 2017 var det 92 st 
Flatcoated Retriever som blev beskrivna. Man för en omfattande 
dokumentation från beskrivningarna och skickar in den till HS. Där verkar 
det som om det tar stopp och man kan inte hitta dokumentationen på någon 
hemsida el. dyl. Mötet diskuterade detta. FB-R är ett utmärkt verktyg men 
tanken måste ju vara att det ska gå att ta del av dokumentationen, ex via 
rasdata. Mötet gav i uppdrag till delegaterna att ta upp frågan på 
fullmäktige. 
 

§ 20. Mötets avslutande  
Gunilla önskade styrelsen lycka till och lämnade över till nya ordföranden 
Håkan Eriksson. Håkan tackade för förtroendet och förklarade årsmötet 
avslutat. 

 
 
Vid protokollet:   Ordförande årsmötet: 
 
 
……………………………………………………  ……………………………………………………… 
Karin Wallén   Gunilla Lefwerth 
 
 
Justeras:    Justeras: 
 
 
…………………………………………………..  ………………………………………………………. 
Camilla Bäck   Madeleine Eriksson 


