
 

 

 

Information gällande rasklubbarnas årsmöte enligt nya stadgar 

Utdrag och förenkling från stadgar 

§ 7 Årsmöte 

Moment 1 – ordinarie årsmöte 

Ordinarie årsmöte ska hållas årligen före mars månads utgång. Styrelsen beslutar om tid och 

plats för mötet eller om årsmötet ska genomföras digitalt. 

Moment 3 – digitalt årsmöte 

Årsmötet får genomföras som digitalt årsmöte i enlighet med anvisningar från SKK. 

Moment 4 – kallelse och möteshandlingar 

Kallelse till ordinarie eller extra årsmöte ska utfärdas av styrelsen och delges medlemmarna 

senast 21 dagar före mötet genom meddelande på klubbens hemsida, klubbens publikation, 

via e-post eller på annat likvärdigt sätt 

• Årsmötet väljer årligen revisorer som ska granska att styrelsens arbetar inom de 

ramar som årsmötet gett styrelsen. Den medlem som anser att styrelsen går utöver 

dessa ramar ska kontakta klubbens revisorer. 

• Det är dock viktigt att medlemmar får information när styrelsen behandlar ärenden 

som berör dem, och att alla medlemmar får information när styrelsen fattar beslut 

som påverkar alla medlemmar 

• Styrelsen har informationsskyldighet (§ 14). 

• Styrelsen ska alltjämt tillsända revisorer, valberedning och överordnad klubb (SPHK) 

protokoll från styrelsemöten (§ 13). 

Moment 7 – beslut och röstning 

Rösträtt och rätt att reservera sig mot beslut vid årsmötet tillkommer medlemmar som:  

• fyller 16 år senast samma år som årsmötet avhålls 

• varit medlemmar den 31 december året före årsmötet såväl som vid tidpunkten för 

årsmötet.  

OBS. För att få rösta på rasklubbens årsmöte 2023 ska medlemskap vara löst senast den 31 

december 2022. 

Moment 9 – motioner 

Motion som medlem önskar få behandlad vid ordinarie årsmöte ska skickas till styrelsen via 

post eller e-post och vara styrelsen tillhanda senast 28 dagar före årsmötet. Styrelsen ska 



varje år vid lämplig tidpunkt under hösten uppmana medlemmar att inkomma med 

motioner. 

Styrelsen ska med eget yttrande överlämna inkomna motioner till årsmötet. 

§ 8 Valordning 

Valbar till styrelsen enligt § 7 moment 5 punkt 15 är endast den kandidat som nominerats 

enligt följande ordning: 

• Medlemmar kan fram till 21 dagar före årsmötet nominera personer som de anser 

lämpliga som kandidater vid val enligt § 7 moment. 5 p. 15. Nominering sker till 

valberedningen som även har rätt att nominera ytterligare personer. 

• Nominering av person enligt ovan ska innehålla namn, kontaktuppgifter samt uppgift 

om vilken eller vilka posternomineringen avser. Valberedningen ska skriftligen 

bekräfta mottagande av nomineringen. 

• Valberedningen är skyldig att kontrollera att den nominerade är medlem och 

accepterar att bli vald till förtroendepost. 

• Valberedningens förslag samt en lista över övriga nominerade kandidater ska vara 

styrelsen tillhanda senast sju dagar före årsmötet och ingå i de handlingar som enligt 

§ 7 moment 4 ska delges medlemmarna inför årsmötet. 

• Valberedningen kan, om synnerliga skäl föreligger, besluta om en extra 

nomineringsperiod. Den extra nomineringsperioden ska ha ett start- och slutdatum 

och meddelas styrelse och medlemmar senast dagen före startdatumet. Den extra 

nomineringsperioden ska avslutas senast en dag före årsmötet. 

• Valberedningen äger rätt att besluta om öppning av nomineringen till enskilt val 

under pågående årsmöte. Sådant beslut får endast fattas om antalet nominerade är 

otillräckligt för att genomföra det val som beslutet avser. 

• Årsmötet kan besluta om öppning av nomineringen till enskilt val under pågående 

årsmöte. Sådant beslut får endast fattas om antalet nominerade är otillräckligt för att 

genomföra det val som beslutet avser. 

 

 

 



 

Moment 4 – fullmäktigedelegater (utdrag ur specialklubbens stadgar) 

Fullmäktigedelegater utses av rasklubbarna enligt följande: 

1. Rasklubb utser 2 delegater och 2 ersättare. 

2. Rasklubb har dessutom en delegat och en ersättare för varje påbörjat 200-tal medlemmar 

per 31 december året före fullmäktigemötet. 

Ingen medlemsorganisation får representeras av fler än 6 delegater. 

Delegat eller ersättare får bara representera en rasklubb. 

Delegat måste vara över 16 år och ha ett gällande medlemskap i den klubb som utsett 

delegaten.  

Den som är ersättare eller ledamot i specialklubbsstyrelsen, eller den som är specialklubbens 

revisor eller revisorsersättare är inte valbar till delegat. 

Mandatperioden för en delegat och en ersättare löper från och med ett fullmäktigemöte 

fram till nästa fullmäktigemöte. Om en ersättare ersätter en ordinarie delegat under 

mandatperioden ska det anmälas till specialklubbsstyrelsen 

 

 


