
Dagordning Årsmöte   Svenska Lapphundklubben 
  Mellansvenska distriktet 

 
 
Datum och tid: 2017-03-04 kl.11.00 
 
Plats: Borlänge Brukshundklubb, Borlänge 
 
 
§ 2017 – 1 Mötets öppnande 
  
 
§ 2017 - 2 Justering av röstlängden. 

  

§ 2017 - 3 Val av ordförande för mötet. 

  

§ 2017 - 4 Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet. 

  

§ 2017 - 5 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som tillsammans med mötes 

ordföranden skall justera protokollet. 

  

§ 2017 - 6 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av distriktets medlemmar. 

  

§ 2017 - 7 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst. 

  

§ 2017 - 8 Fastställande av dagordningen. 

  

§ 2017 - 9 Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning samt revisorernas 

berättelse. 

  

§ 2017 - 10 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa 

uppkommen vinst eller förlust. 

  

§ 2017 - 11 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen. 

  

§ 2017 - 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 
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§ 2017 - 13 

 a) Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan 

  

 b) Beslut om styrelsens förslag till rambudget 

  

c) Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår. 

Förslag till avgifter: 

Champion, Öppen, Unghund samt Juniorklass: 300 kr 

Veteraner: 230 kr 

Valpar: 130 kr 

§ 2017 - 14 Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 7 samt 

beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning. 

  

§ 2017 - 15 Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 8 i dessa stadgar. 

 Valberedningens förslag  på revisorer samt revisorsuppleanter för år 2015: 

  

§ 2017 - 16 Val av valberedning enligt § 9 i dessa stadgar. 

 Valberedningens förslag på valberedning för år 2015: 

  

§ 2017 - 17 Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 15. 

  

§ 2017 - 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 

behandling men inte till beslut. 

a) Beslut enligt §14 i Distriktens Stadgar: Upplösning av distriktet. Förslag till beslut: 

Distriktet skall upplösas 2017-12-31. Det är Årsmötets uppfattning att nödvändiga samråd 

har skett enligt §14. Det är Årsmötets önskan att Mellansvenska Distriktets likvida medel 
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delas lika i 4 potter, varav 1 pott går till Svenska Lapphundklubben (huvudklubben) att 

användas i klubbens medlemsverksamhet, samt resterande 3 potter går till respektive 

rasklubb, att användas till att främja rasernas framtid. Det är även Årsmötets önskan att 

distriktets inventarier (bl.a utställningsmaterial) skall övergå i Svenska Lapphundklubbens 

ägo, och förvaltas av UtställningsKommittén. 

b) Inkomna Motioner Se inkluderat dokument över motioner 

 

§ 2017 – 19 Mötets avslutande 

  


