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•

Mötets öppnande
Ordförande Bo Johansson hälsade alla välkomna och öppnade mötet

•

Utdelning av vandringspriser
Championattallrikar delades ut till Annika Bay med O'Flanagan Dubbel Glädje
(utställningschampion)
och Karin Lexberg med Gunhills Love Song Of The Year (viltspårchampion).
Umemyggan tilldelades Bo Johansson med O´Flanagan Tiger Chili

•

Fastställande av röstlängd
Röstlängd upprättades och bifogas protokollet.

•

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

•

Val av sekreterare för mötet
Margareta Ericsson Lif valdes till sekreterare för mötet.

•

Val av justerare tillika rösträknare, att tillsammans med mötesordförande justera
protokollet
Rebecka Wahlström och Lena Hägglund valdes att justera protokollet tillsammans med
ordförande.

•

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.

•

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med två övriga frågor

•

Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
Ordförande föredrog verksamhetsberättelsen

•

Föredragning av föreningens ekonomi
Kassören föredrog föreningens ekonomi.

•

Föredragning av revisorernas berättelse
Malin Sandström föredrog revisorernas berättelse som föreslår ansvarsfrihet för
styrelsen.

•

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

•

Styrelsens förslag till verksamhetsplan
Verksamhetsplanen för 2015 föredrogs av Bo Johansson
Verksamhetsplanen finns som bilaga till årsmötesprotokollet (bilaga 1).

•

Styrelsens förslag till budget
Styrelsens budget förslag till budget godkändes. Budgeten finns som bilaga till
Årsmötesprotokollet.

•

Fastställande av reseersättning
Årsmötet fastställde reseersättning till lägsta statliga skattefria ersättning per mil som för
närvarande är 18,50/mil.

•

Val av ordförande för styrelsen
Till ordförande valdes Bo Johansson

•

Val av övriga ledamöter i styrelsen
Margareta, Malin och Klara avgår ur styrelsen.
Lena har ett år kvar på mandatperioden.
Till nya ledamöter i styrelsen valdes Håkan Örberg, Pia Keyser och Rebecka Wahlström på
2 år.
Anna Forsmark tillfrågas om att sköta hemsida och sociala media men är inte ledamot i
styrelsen.

•

Val av två revisorer och revisorssuppleanter
Årsmötet beslutade att välja Gunilla Eriksson och Margareta Ericsson Lif till revisorer.
Lena Persson och Gunnel Wahlström valdes till revisorssuppleanter.
Samtliga på 1 år.

•

Val av valberedning om tre personer varav en sammankallande
Årsmötet valde Karin Lexberg (sammankallande), Lena Hägglund och Annika Bay.

•

Behandling av frågor som senast 10 dagar före mötet anmälts till styrelsen eller av denna
underställts möte.
Inga anmälda frågor fanns.

•

Övriga frågor

•

•

Propositioner från HS
• Flatmästerskapen - regler och riktlinjer. Nytt förslag med förtydliganden där
avsikten är att det ska vara enklare för sektionerna att arrangera mästerskap.
Sektionen röstade ja till propositionen.
•

Avkommebeskrivning, Förslag till Fullmäktige att den läggs ned eftersom den
inte används i någon större utsträckning och svårt att hitta utbildade
beskrivare. Sektionen röstade ja till propositionen.

•

Rasboken. Ny rasbok skulle kommit ut under 2015. Skjuts fram till 2020.
Önsakr att Fullmäktie beslutar om den ska vara kvar eller inte. Om ja vill HS
undersöka om den kan tas fram i digital form. Årsmötet röstade ja till att
Rasboken ska vara kvar.

Förslag till aktiviteter under 2016 diskuterades. Följande förslag kom upp:
• Hundpromenader
• Kurser: Valpkurs, Nybörjarlydnad, Fortsättningslydnad, Rallylydnad
•

Utställningsträning
mm.
Diskuterades hur information ska spridas. I huvudsak används idag hemsida
och sociala media. Förslag kom angående funktion på hemsida där man
anmäler intresse för mailutskick. Styrelsen kollar med Anna F angående
detta.
Förslag uppkom också att föreningen ska aktivera Swish-tjänst för
betalningar.
Styrelsen inom sig utser representanter till 2016- års sektionsträff och
fullmäktige.

•

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Protokollet justeras
Dag som ovan

Bo Johansson
Ordförande

Lena Hägglund

Rebecka Wahlström

