PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2013-02-03
FRK/Umeåsektionen
§1.

Mötet öppnas
Ordförande Sebastian Calleman hälsade alla välkomna och öppnade
mötet.

§2.

Utdelning av championattallrikar och vandringspris.
Följande hundar tilldelades championattallrikar:
SE U(u)CH O´Flanagan Söt som Honung, Ägare Henrik Boström, Umeå
LP 1 SE VCH Lireena´s Max Mekker, Ägare Lena Persson, Umeå
Vinnaren av Umemyggans vandringspris 2012 är:
Gunhills Sköna April
Ägare Madelene Mattsson
Utställning Ex, CK juniorklass = 13 p
Viltspår 1 Ökl = 15 p
Sammanlagt 28 p.

§3.

Fastställande av röstlängden
Röstlängd upprättades. 15 personer närvarade, samtliga 15 är
röstberättigade.

§4.

Val av ordförande för mötet
Sebastian Calleman valdes till ordförande för mötet.

§5.

Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Annika Bay.

§6.

Val av justeringsmän tillika rösträknare
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Bo Johansson samt Karin
Lexberg.

§7.

Mötets behöriga utlysande
Mötet har varit utlyst i Charmören, på FRK/Umeåsektionens hemsida
samt på Facebook i FRK Umeå gruppen. Tyvärr blev det fel datum i
Charmören men misstaget upptäcktes och rätt annonserades på
facebook och på hemsidan. Årsmötet fann att mötet blivit behörigen
utlyst.

§8.

Fastställande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

§9.

Verksamhetsberättelse
Sebastian Calleman föredrog verksamhetsberättelsen.

§10.

Sektionens ekonomi
Sektionens ekonomi föredrogs av Lena Persson och lades
till handlingarna.

§11.

Revisorernas berättelse och fastställande av balans- och
resultaträkning samt bokslut
Lena Persson föredrog revisorernas berättelse och dessa lades till
handlingarna. I revisorernas berättelse framkommer det kritik över det
sätt bokföringen sköts under året. Styrelsen kommer att bokföra om
fjolårets bokföring i det nya programmet som införskaffats via Swebank e
bokföring. Verifikaten kommer att bokföras på rätt konto samt med rätt
datum, flera personer i styrelsen kommer också att ha insyn i bokföringen
löpande under året.

§12.

Ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2012.

§13.

Verksamhetsplan 2013
Verksamhetsplanen för 2013 föredrogs av Sebastian Calleman.
Verksamhetsplanen finns som bilaga till årsmötesprotokollet.

§14.

Förslag till budget 2012
Budget för 2013 kommer att hanteras på nästa styrelsemöte av den nya
styrelsen. Detta pga att styrelsen måste sätta sig in i huruvida fjolårets
budget föll ut då det varit bristfällig redovisning under året.

§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 på 1 år
Till ordförande valdes Sebastian Calleman.

§17.

Val av övriga ledamöter
Till övriga ledamöter valdes:
Anna Forsmark 2 år
Madelene Mattsson 2 år
Sara Tjärnkvist 2 år
Annika Bay, fyllnadsval 1 år
Elisabeth Norberg 1 år (suppleant)
Karin Lexberg 1 år (suppleant)

§18.

Val av revisorer
Årsmötet beslutade att välja Carina Sjöström och Gunilla Eriksson till
revisorer (omval) Tilläggas bör att Carina Sjöström ännu inte tillfrågats
ang omval, pga att hon är bortrest för tillfället. Till revisorsuppleanter
utsågs Lena Lundmark och Susanne Forsner. (omval).

§19.

Val av valberedning 2013
Årsmötet valde Britt-Marie Nordgren, sammankallande, Lena Hägglund
och Gunnel Wahlström till 2013 års valberedning.

§20

Behandling av frågor som senast 10 dagar före årsmötet anmälts
Inga frågor anmälda

§21

Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns.

§22.

Mötet avslutas
Ordförande Sebastian Calleman avtackade avgående styrelsemedlem,
Britt-Marie Nordgren med en blomstercheck.
Mötesordförande tackade för förtroendet och mötet avslutades.
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