
 

SPHK´s rasklubb för Alaskan Malamute  

Dagordning Årsmöte 2020 

1. Mötets öppnande 

Årsmötet öppnas av styrelsens ordförande eller vid förfall av denne av den som styrelsen utsett. 

2. Justering av röstlängd 

Som röstlängd ska aktuell medlemsmatrikel, dock inte äldre än två månader gälla. 

3.Val av ordförande för årsmötet 

Mötet ska välja en person som leder diskussionerna under årsmötet. I regel är det en god idé att en person som inte är 

medlem, eller åtminstone inte är allt för involverad i den pågående verksamheten leder mötet. 

4. Styrelsens anmälan av protokollförare 

Styrelsen ska inför årsmötet påtala en protokollförare. Det är dock upp till medlemmarna att välja vem som ska 

protokollföra under mötet. 

5.Val av två justeringsmän tillika rösträknare 

Justerare ska tillsammans med ordförande justera protokollet. 

6. Beslut om eventuell närvaro- och yttranderätt 

Personer som inte har ett giltigt medlemskap i klubben kan ges rätt att närvara och eventuellt även yttra sig i diskussioner 

under mötet. 

a) Närvarorätt 

b) Yttranderätt 

 

7. Fråga om medlemmarna blivit stadgeenligt kallade 

Kallelsen ska utfärdas av styrelsen och delges till medlemmarna senast tre veckor före årsmötet. 

 



 

8. Fastställande av dagordningen 

Vad som måste ingå i årsmötets dagordning framgår av stadgarna. Innan den fastställer är det möjligt att anmäla ytterligare 

frågor, korrigera frågornas ordning, men ingen av punkterna i denna dagordning kan tas bort enligt stadgarna. 

9. Det gångna året 

a) Styrelsens verksamhetsberättelse 

b) Årsbokslut med balans och resultaträkning 

c) Revisorernas berättelse 

d) Fastställande av balans och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust. 

e) Redogörelse för arbetet med avelsfrågor 

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsmötet ska varje år ta ställning om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Ansvarsfrihet 

innebär ett godkännande av styrelsens arbete för det gångna året. 

11. Det kommande året 

a) Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan. 

b) Beslut om styrelsens förslag till rambudget. 

12. Val av styrelse 

a) Ordförande 1 år 

b) Ledamot 2 år 

c) Ledamot 2 år 

d) Suppleant 2 år 

e) Suppleant 1 år (fyllnadsval) 

f) Beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning 

13. Val av revisorer 

a) Ordinarie revisor 1 år 

b) Ordinarie revisor 1 år 

c) Revisorssuppleant 1 år 

d) Revisorssuppleant 1 år 

e) Beslut om vilken revisor som ska vara sammankallande 

 



 

14. Val av valberedning 

a) Valberedningsfunktionär 1 år 

b) Valberedningsfunktionär 1 år 

c) Beslut om vilken valberedningsfunktionär som ska vara sammankallande 

 

15. Motioner 

Inga motioner har inkommit till årsmötet 2020. 

16. Remiss meriteringsregelverket 

En kort genomgång av revideringsarbetet av meriteringsreglerna. 

17. Mötet avslutas 

Årsmötet avslutats av styrelsens ordförande eller, vid förfall av denna, av årsmötets ordförande. 

 

 
 

 

 

 

 


