
Dagordning för 2023 års årsmöte i SvkFUR

Årsmötet öppnas av styrelsens ordförande eller, vid förfall för denne, av den som

styrelsen utsett. Årsmötet avslutas av styrelsens ordförande eller, vid förfall för

denne, av årsmötets ordförande.

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

1. Justering av röstlängden

Närvarande antal:

2. Val av ordförande för årsmötet

Förslag:

3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet

Förslag: Sekreterare Peter Björklund

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med

mötesordföranden skall justera protokollet

Justeringsman 1

Justeringsman 2

5. Beslut om närvaro- och yttranderätt för andra än klubbens medlemmar enligt § 7

mom 5

6. Fråga om klubbmedlemmarna blivit stadgeenligt kallade

Kallelser publicerade i Furien den 23 dec 2022 samt 9 jan 2023, på Facebook den 7

jan 2023 samt på vår hemsida www.svkfur.se

http://www.svkfur.se/


7. Fastställande av dagordningen

8. Styrelsens årsbokslut med balans- och resultaträkning, redogörelse för arbetet

med avelsfrågor 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.

Verksamhetsberättelse för 2022

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

12. a) Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan

b) Beslut om styrelsens förslag till rambudget

c) Beslut om medlemsavgifter för kommande verksamhetsår (2024)

13. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen samt beslut

om suppleanternas tjänstgöringsordning.

14. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter

15. Val av valberedning

16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15.

17. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet. Anmälan om sådant

ärende skall vara skriftligt och ha inkommit till styrelsen för behandling senast 4

veckor före ordinarie årsmöte. Till ärendet skall styrelsen avge utlåtande och förslag

till beslut. Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende, som inte har inkommit i

den ordning som stadgas i 1:a stycket, kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas

upp för behandling men inte till beslut

Motion: Ny poängberäkning av årets utställningsresultat

Motion: Årets utställningsfurie, inte Årets utställningshund!


