
 

 

 

Dagordning Ordinarie Årsmöte 

Svenska klubben för ungerska rashundar 
 
Studiefrämjandet, Rosenbergsgatan 6, JÖNKÖPING               2019-03-16 
  
Årsmötets öppnas av sittande ordförande   
 
§ 1 Justering av röstlängd   
   
§ 2 Val av ordförande för årsmötet   
 
§ 3 Styrelsens anmälan av protokollförare vid mötet  
 
§ 4 Val av två justeringspersoner, som tillsammans med mötesordföranden 
skall justera protokollet. De valda justeringspersonerna är dessutom 
rösträknare.   
 
§ 5 Beslut om närvaro- och yttranderätt för andra än klubbens medlemmar 
enl. § 7 mom. 5 i stadgarna. 
  
§ 6 Fråga om klubbmedlemmarna blivit stadgeenligt kallade   
  
§ 7 Fastställande av dagordningen   
 



§ 8 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med 
balans- och resultaträkning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor och 
övrig verksamhet samt revisorernas berättelse.  
 
§ 9 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa 
uppkommen vinst eller förlust.   
 
§ 10 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen. 
 
§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen  
 
§ 12 Beslut om styrelsens förslag till:  
a. Verksamhetsplan för kommande verksamhetsår   

 
b. Rambudget för kommande verksamhetsår   

  
c. Medlemsavgifter för kommande verksamhetsår enl. § 4 i stadgarna. 
 
§ 13 Valberedningens berättelse, redogörelse för arbetet och framställande 
av förslag   
 
§ 14 Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen samt 
beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning enl. § 8 mom. 1 i stadgarna. 
 
Ordförande  
Övrig ledamot  
Övrig ledamot  
Övrig ledamot  
Övrig ledamot  
1 suppleant  
2 suppleant  
3 suppleant  
Suppleanter tillträder i den ordning de räknas upp 
 
§ 15 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enl. § 9 i stadgarna. 
Årsmötet antog valberedningens förslag och valde enligt följande:  
Revisor ordinarie  
Revisor ordinarie  
Revisor suppleant  
Revisor suppleant  



 
 
  
§ 16 Val av valberedning enl. § 10 i stadgarna. 
Sammankallande   
Ordinarie    
Ordinarie      
  
 § 17 Beslut om direkt justering av punkterna 14 - 16   
  
§ 18 Motioner, som senast fyra veckor innan årsmötet anmälts till styrelsen, 
och ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet enl. § 7 mom. 6   
 
§ 19 Övriga ärenden enl. § 7 mom. 6   
 
§ 20 Årsmötets avslutande av sittande ordförande   
 
  
  
 
 
 

Elektroniskt signerat Elektroniskt signerat Elektroniskt signerat 

   
 

Vid protokollet Ordförande   Justerare 

 


