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§1 Mötets öppnande
Gunhild B förklarade mötet öppnat.
§2 Mötets behöriga utlysande
Mötet förklarades av årsmötet som behörigen utlyst. (Apportören & hemsidan).
§3 Fråga om röstlängd
Samtliga närvarande medlemmar har rösträtt. Röstlängd upprättas om behov föreligger.
§4 Val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes Gunhild B.
§5 Av styrelsen utsedd mötessekreterare.
Ingrid B.
§6 Val av 2 stycken protokolljusterare och rösträknare.
Till justerare tillika rösträknare valdes Andrea S och Lovisa O.
§7 Beslut om närvaro- och yttranderätt för andra än sektionens medlemmar
Samtliga närvarande mötesdeltagare är medlemmar.
§8 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§9 Styrelsens verksamhetsberättelse
Styrelsens verksamhetsberättelse lästes igenom, godkändes med vissa strykningar, ändringar
och tillägg och lades därefter till handlingarna.
§10 Föredragning av bokslut, resultat- och balansräkning
Gunhild B föredrog bokslut, resultat- och balansräkning som godkändes och lades till
handlingarna.
§11 Föredragning av revisionsberättelsen
Gunhild B föredrog revisionsberättelsen, som därefter lades till handlingarna.
§12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
§13 Verksamhetsplanering 2019
Mötet godkände styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2019.
§14 Budget 2019
Mötet godkände styrelsens förslag till budget för 2019.

§15 Reseersättning och traktamenten
Årsmötet beslutade att tillämpa lägsta gällande statliga norm för reseersättning samt att inga
traktamenten ska betalas ut.
§16 Val av ordförande (1år)
Till ordförande för 1 år valdes Helena Marklund.
§17 Val av 4 st styrelseledamöter
Till styrelseledamöter för 2 år valdes:
Omval: Susanna J, Lovisa O.
Nyval: Mikael L.
Fyllnadsval: Yvonne B (1 år).
§18 Val av suppleanter till styrelsen (1år), samt beslut om tjänstgöringsordning för dessa
Till styrelsesuppleanter valdes:
Andrea S (1) och Malin G (2).
§19 Val av valberedning
Till valberedning utsågs Peter B och Angelica E.
§20 Beslut om omedelbar justering av punkterna 16–19
Mötet beslöt att omedelbart justera punkterna 16–19.
§21 Motioner.
1. Återgång till fullmäktigemöte varje år, samordning med funktionärsträff samt avveckling av
representantskapsmötet. Tillstyrkes.
2. Ett medlemskap. Tillstyrkes.
3. Stambokföring av working test och mock trial. Tillstyrkes.
4. Stambokföring av working test. Tillstyrkes.
5. Apportören som nättidning. Tillstyrkes.
6.Förkortad låsningsperiod av regelverk. Avslås.
7. Förslag om sänkning av avgift för stambokföring. Tillstyrkes.
§21a Ärenden som av sektionsstyrelsen hänskjutits till årsmötet eller som anmälts till
sektionsstyrelsen
Inga ärenden anmälda.
§22 Övriga frågor
Datum och tid för konstituerande möte beslöts till direkt efter årsmötet.
§23 Mötets avslutande
Mötesordförande förklarade mötet avslutat och tackade deltagarna för deras medverkan.
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