
Kallelse till Riksstämma

Tid: Lördag 27 maj 2017
Klockan: 11.00

  Plats. Orsa Grönklitt, Rovdjurscentrum
  Kallade: Delegater, SLK-HuS

Dagordni  ng   

1. Mötets öppnande.

2. Justering av röstlängden.

3. Val av ordförande för riksstämman.

4. Styrelsens anmälan om protokollförare vid möte.

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 riksstämmedelegaterna blivit stadgeenligt kallade.

8. Fastställande av dagordningen.

9. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans- och resultaträkning,
redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt 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 styrelsen.

13. A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhets plan.
B. Beslut om styrelsens förslag till rambudget.
C. Beslut om medlemsavgifter för kommande verksamhetsår.
(Se bilaga Beslutsunderlag 13 C)

14. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen.
(Se bilaga Beslutsunderlag 14)
- Fastställande av en ordförande för 2 år  
- Fastställa ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 samt 
- Beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning



15.  Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar.

16. Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar.

17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 15.

18. Fastställande av SLK:s nya stadgar
(Se bilaga, vid extra stämman 2017-02-18 i Mora fastslogs stadgarna med 100 % majoritet,
ytterligare ett beslut måste tas 2017-05-27 för att de nya stadgarna skall bli giltiga) 

19.  Fastställande av Rasklubbarnas namn, bordlagd fråga från Extra Årsstämma 2017-05-27
(Se bilaga Beslutsunderlag 19.)
- Finsk Lapphund
- Svensk Lapphund
- Lapsk Vallhund

20. Motioner
- Ang Exteriörbedömning av våra tre raser. Inkommit från Mellansvenska Distriktet.
(Se bilaga)

21. Övriga ärenden
- Tas upp till behandling men inte till beslut

22. Mötet avslutas


