Flatcoated Retrieverklubben Skåne/Blekinge
Protokoll från årsmöte 20190210
1. Mötets öppnande
Mötet öppnades av sittande ordförande Carina Svensson.
2. Fastställande av röstlängden
Röstlängden fastställdes.
3. Val av ordförande för mötet
Sittande ordförande Carina Svensson utsågs.
4. Meddelande om styrelsens val av sekreterare för mötet
Malin Svensson utsågs till sekreterare för mötet.
5. Val av 2 justerare, tillika rösträknande att jämte ordförande justera protokollet
Jennie Ottosson och Gert Persson utsågs till justerare.
6. Fråga om mötet blivit behövligt utlyst
Mötets utlysande befanns vara utlyst korrekt och godkändes.
7. Fastställande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
8. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse samt årsbokslut med resultat och
balansräkning
Samtliga papper delades ut, lästes igenom av mötesdeltagarna och kunde därefter godkännas.
9. Föredragning av revisorns berättelse samt fastställande av balans och resultaträkning samt
bokslut
Revisorns berättelse, balans och resultaträkning delades ut i början av mötet. Annette Bennvid gick
igenom dessa och mötesdeltagarna kunde därefter godkänna punkten i alla delar.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötesdeltagarna beslöt ett ge styrelsen ansvarsfrihet.

11. Styrelsens förslag på verksamhetsplan
Förslagen godkändes av mötesdeltagarna.
12. Styrelsens förslag på budget för kommande verksamhetsår
Styrelsens förslag till budget godkändes.
13. Val av ordförande i styrelsen
Carina Svensson utsågs till att sitta kvar på ett år.
14. Val av ledamöter och suppleanter i styrelsens
Övriga ledamöter:
Jesper Petersson
Mandat 1 år
Malin Andersson
Omval 2 år
Annette Bennvid
Mandat 1 år
Peder Pedersen
Omval 2 år
Suppleanter:
Monika Pfeiffer
Felicia Sköld

Omval 1 år (Suppleant 1)
Nyval 1 år (Suppleant 2)

15.Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
Till revisorer valdes:
Johan Engdahl
Omval 1 år
Kerstin Holm
Omval 1 år
Till revisorssuppleanter valdes:
Sara Berglund
Omval 1 år
Maria Eng Johnsson Omval 1 år
16. Val av valberedningen om tre personer varav en ordförande
Till valberedningen valdes:
Maria Dahlman-Persson
Mandat 1 år
Krister Hjalte
Nyval 1 år
Jennie Ottosson
Nyval 2 år
Carina Hansson
Adjungerande 1 år
17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-16
Godkändes.
18. Styrelsen ansöker om mandat för att se över och uppdatera statuterna för vandringspris
Årets Skåne- och Blekinge flat och Blekinges bästa flat i viltspår
Styrelsen får mandat för att se över och uppdatera statuterna för vandringspriserna.
19. Förslag om ändring av sektionens stadgar
Besluts tog att inte ändra på sektionens stadgar.

20. Övriga frågor
Inga övriga frågor
21. Utdelning av vandringspriserna
Årets Skåne/Blekinge Flat- Inga sökande
Scotties VP- Gick till SEVCH LP1 Jaktiverns Typhoon med ägare Helen Lindeblad.
Blekinges bästa flat i viltspår- Inga sökande
22. Mötet avslutas
Mötets ordförande avslutade mötet och tackade deltagarna för visat intresse.
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