
Årsmöte fo ̈r År 2018  
Mullsjo ̈ Brukshundklubb 2019-02-19  
Dagordning  

1§ Faststa ̈llande av röstlängd. 

2§ Val av mo ̈tesordförande. 

3§ Styrelsens anma ̈lan om protokollförare. 

4§ Val av protokolljusterare och tillika ro ̈sträknare 

5§ Beslut om na ̈rvaro och yttranderätt förutom av person enligt 

7 moment 2. 

6§ Fra ̊ga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.  

7§ Fastställande av dagordningen. 

8§ Genomga ̊ng av:  

A) Styrelsens och sektorernas verksamhetsbera ̈ttelse för 2017  
B) Balans- och resultaträkning 
C) Revisorernas bera ̈ttelse  

9§ Faststa ̈llande av resultat och balansräkning samt beslut om disposition  

10§ Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

11§ Genomga ̊ng av styrelsens och sektorernas förslag avseende:  

A) Ma ̊l  
B) Rambudget fo ̈r innevarande verksamhetsår samt preliminär budget  
     Fo ̈r det närmast följande verksamhetsår.  
C) Medlemsavgifter enligt § 4 för närmast kommande verksamhetsår.  
D) Andra a ̈renden samt motioner vilka styrelsen har bedo ̈mt kan ge konsekvenser 
för verksamhet eller ekonomi.  

§ 12. Beslut i ärende enligt punkt 11.  

§ 13. Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål  

§ 14. Val av klubbstyrelse enligt§8 moment 1 samt besluta om suppleanternas 

tja ̈nstgöringsordning.  

A) Val av ordfo ̈rande 1 år 

B) Val av sekreterare 2 år 

C) Val av ledamot 2 år 



D) Val av en suppleant 2 a ̊r 

E) Fyllnadsval en suppleant 1a ̊r  

F) Val av tja ̈nstgöringsordning suppleanter 

§ 15. Val av revisorer och revisorsuppleanter enligt §9  

A) Val av tva ̊ revisorer 1 år  

B) Val av tva ̊ revisorsuppleanter 1 år   

§16. Val av valberedning enligt §10  

A) Val av sammankallade i valberedningen 1a ̊r  

B) Val av ledamot i valberedningen 2 a ̊r  

§ 17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-16 

§ 18. Beslut om styrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte har behandlats under punkt 

12. 

§ 19. Mötets avslutande med utdelning av Priser och Avtackningar.  

Priser 
A) SM, NM, VM  

B) Avga ̊ende styrelse  

	


