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§ 2016 – 1 Mötets öppnande 
  
 
§ 2016 - 2 Justering av röstlängden. 

  

§ 2016 - 3 Val av ordförande för mötet. 

  

§ 2016 - 4 Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet. 

  

§ 2016 - 5 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som tillsammans med mötes 

ordföranden skall justera protokollet. 

  

§ 2016 - 6 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av distriktets medlemmar. 

  

§ 2016 - 7 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst. 

  

§ 2016 - 8 Fastställande av dagordningen. 

  

§ 2016 - 9 Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning samt revisorernas 

berättelse. 

  

§ 2016 - 10 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa 

uppkommen vinst eller förlust. 

  

§ 2016 - 11 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen. 

  

§ 2016 - 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 
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§ 2016 - 13 

 a) Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan 

  

 b) Beslut om styrelsens förslag till rambudget 

  

c) Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår. 

Styrelsen föreslår höjning av utställningsavgifter för att kunna ha täckning för kostnader som 

tillkommer i samband med att SLK börjar använda SKK:s Katalog för PC och SKK:s 

Internetanmälan med internetbetalningstjänst. Se bilaga ”AVGIFTER INTERNETANMÄLAN OCH 

KATALOG FÖR PC” 
Förslag till avgifter: 

Champion, Öppen, Unghund samt Juniorklass: 300 kr 

Veteraner: 230 kr 

Valpar: 130 kr 

§ 2016 - 14 Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 7 samt 

beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning. 

  

§ 2016 - 15 Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 8 i dessa stadgar. 

 Valberedningens förslag  på revisorer samt revisorsuppleanter för år 2015: 

  

§ 2016 - 16 Val av valberedning enligt § 9 i dessa stadgar. 

 Valberedningens förslag på valberedning för år 2015: 

  

§ 2016 - 17 Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 15. 

  

§ 2016 - 18 Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast 14 

dagar innan årsmötet anmälts till styrelsen. Anmälan om sådant ärende skall vara 

skriftlig. Till ärendet skall styrelsen, för behandling av årsmötet, avge utlåtande och 

lämna förslag till beslut. Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende som inte 

finns medtaget under punkt 18 kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till 
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behandling men inte till beslut. 

 

§ 2016 – 19 Mötets avslutande 

  


