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Styrelsen kommer att ha utsett två rösträknare 

enligt rekommendation från SKK. 

 

§ 1.  Mötets öppnande 
 
§ 2. Justering av röstlängden 
 
§ 3.  Val av mötesfunktionärer 

- Val av mötesordförande 
- Styrelsens anmälan om protokollförare vid 

årsmötet 
 
§ 4.  Val av två justerare, som tillsammans med 

mötets ordförande skall justera protokollet 
 
§ 5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom 

lokalklubbens medlemmar 
 

§ 6.  Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst. 
  
§ 7.  Fastställande av dagordningen 
  
§ 8. Behandling av styrelsens förslag och enskilda 

medlemmars motioner 
 
§ 9. Anmälan av övriga frågor som ska tas upp 

under p 24 eller som kan ha påverkan på 
förslag till budget för 2021 - 22 

 
§ 10. Styrelsens verksamhetsberättelse med balans- 

och resultaträkning samt revisorernas 
berättelse 

  
§ 11. Styrelsens rapport angående de uppdrag 

föregående årsmöte givit styrelsen 
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§ 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för 

verksamhetsåret 2020 
  
§ 13. Beslut om styrelsens förslag till verksamhets- 

plan för 2021. 
  
§ 14.  Beslut om styrelsens förslag till rambudget 

för 2021 
 
§ 15. Valberedningens förslag till antalet ledamöter 

och suppleanter i styrelsen 
 
§ 16. Val av ordförande för en tid av 1 år 
  
§ 17. Val av 3 st styrelseledamöter för 2 år 
  
§ 18. Val av 1 - 5 st styrelsesuppleanter för 1 år 
  
§ 19. Val av två revisorer för 1 år och  

en revisorssuppleant för 1 år 
  
§ 20. Val av 3 ledamöter och en suppleant till   
         valberedningen 
  
§ 21. Val av kontaktman till centrala avelsrådet 

tillika lokalt avelsråd för 1 år 
  
§ 22. Val av klubbmästare för 1 år 
 
§ 23. Val av 9 delegater och 9 ersättare till Drever-

stämman i juni 2021 
(Baseras på antalet medlemmar per den 31/12   

        2020 (223 medlemmar)) 
 
§ 24.  Övriga frågor som anmälts under p. 9 eller 

uppkommit under mötet och som årsmötet 
väljer att behandla 
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§ 25. Omedelbar justering av §§ 16, 17 och 18 
 
§ 26. Mötet avslutas 
 
 

Styrelsen kommer att ha utsett två rösträknare 

enligt rekommendation från SKK. 

 

 


