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Dagordning: 

 

1. Mötets öppnande. 

 

2. Justering av röstlängd. 

 

3. Val av ordförande för riksstämman. 

 

4. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet. 

 

5. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare, som tillsammans med ordföranden skall 

 justera protokollet. 

 

6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 mom. 6. 

 

7. Fråga om riksstämmans delegater blivit stadgeenligt kallade. 

 

8. Fastställande av dagordning. 

 

9. A.  Styrelsens verksamhetsberättelse  

B. Årsbokslut med balans- och resultaträkning  

C.  Revisorernas berättelse.  

 

10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen 

 vinst eller förlust. 

 

11. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående riksstämma givit till styrelsen. 

 

12. Beslut om ansvarsfrihet för avgående styrelse. 

 

13. A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan 

 B. Beslut om styrelsens förslag till rambudget 

 C. Beslut om medlemsavgifter för kommande verksamhetsår. 

 

 

 

 

 



14. Fastställande av antal ledamöter (4-6 st) och suppleanter (2-4 st) i styrelsen samt val av  

ordinarie ledamöter, suppleanter i styrelsen enligt § 8 samt beslut om suppleanternas 

tjänstgöringsordning 

 A. Ordförande 

 B. Ordinarie ledamöter  

 C. Suppleanter  

 

15. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 9 stadgarna 

A. två ordinarie revisorer för ett år 

 B. två revisorsuppleanter för ett år 

 

16 Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar 

 A. val av sammankallande i valberedningen för 1 år 

 B. Val av ledamöter. 

  

17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-16 

 

18. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till riksstämman eller som av distrikt 

anmälts till styrelsen för behandling av riksstämman. 

1. Motion Svenska Lapphundklubbens uppbyggnad och organisation. 

2. Motion Värdesäkring av Ralf Hjorts testamente. 

3. Motion Medlemskap.  

4. Motion Nominering av kandidater till Valberedningen.  

5. Motion Årsboken. 

6. Motion Ta bort ”rabatt” på utställning av 3:e hund. 

7. Motion ”Årets Utställningshund”. 

8. Motion Klubb Champion. 

9. Motion ”Årets agilityhund” 

10. Motion Årets agilityhund. 

 

19. Ärenden utöver i kallelsen angivna kan om Riksstämman så beslutar upptas till 

behandling men ej till beslut. 

 

20. Mötets avslutande.  

 

 


