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Kallelse till årsmöte för Ystads brukshundsklubb
Mötet hålls i klubbhuset den 17:e februari 2017 klockan 18.00
Dagordning:
§1. Årsmötets öppnande
§2. Utdelning av championat och vandringspris
§3. Upprop och fastställande av röstlängd
§4. Val av ordförande att leda årsmöteshandlingarna samt anmälan av styrelsens val av sekreterare
§5. Val av två justerare tillika rösträknare att jämte med mötesordföranden justera protokollet
§6. Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst
§7. Fastställande av dagordning
§8. Styrelsens verksamhetsberättelse för det föregående året samt redogörelse för uppfyllande av mål
och uppdrag från förra årsmötet.
§9. Styrelsens ekonomiska rapport
§10. Revisorernas berättelse
§11. Fastställande av balans-och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst eller förlust
§12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
§13. Fastställande av verksamhetsplan med budget, aktiviteter och mål för innevarande år
§14. Fastställande av medlemsavgift för närmaste kommande verksamhetsår
*ordinarie medlem *familjemedlem
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§15. Val av klubbstyrelsen enligt §8 moment 1 i stadgarna samt beslut om suppleanternas
tjänstgöringsordning.
a) Ordförande – nyval 1 år
b) Vice ordförande – Fyllnadsval 1 år
c) Kassör – omval 2 år
d) Sekreterare – Fyllnadsval 1 år
e) Ledamot – nyval 2 år
f) Ledamot – Fyllnadsval 1 år
g) Suppleant 1 – fyllnadsval 1 år
h) Suppleant 2 – omval 2år
§16. Val av två revisorer samt två revisorssuppleanter
a) två revisorer – omval 1 år
b) revisorssuppleant – omval 1 år
c) revisorssuppleant – Nyval 1 år
§17. Årsmötets val gällande valberedning
a) sammankallande – nyval 1 år
b) ledamot – nyval 2 år
§18. Beslut om omedelbar justering av punkterna 15-17
§19. Avtackning
§20. Beslut gällande förslag/ärenden från styrelsen samt inkomna motioner från medlemmarna
§21. Övriga frågor för diskussion (ej beslut)
§22. Mötets avslutande
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