
      Svenska Dobermannklubbens Årsmöte       

Dagordning 2018-03-17 
Södertälje Brukshundklubb 

§ 1. Mötets öppnande 

§ 2. Fastställande av röstlängd 

§ 3. Val av mötesordförande 

§ 4. Rasklubbstyrelsens anmälan om protokollförare 

§5. Val av två justerare tillika rösträknare som tillsammans med mötesordförande skall justera 
protokollet.  

§6. Beslut om närvaro och yttranderätt förutom av personer enligt §7 moment 2 i rasklubbsstadgar. 

§7. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst 

§ 8. Fastställande av dagordning  

§ 9. Genomgång av:  

a)  Rasklubbstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande av mål och uppdrag från 
föregående årsmöte.  

b)  Balans och resultaträkning  

c)  Revisorernas berättelse  

§ 10. Fastställande av balans och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst eller förlust.  

§11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 

§12. Genomgång av rasklubbstyrelsens förslag avseende:  

a)  Mål   

b)  Rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det närmast följande 
verksamhetsåret  

c)  Medlemsavgift för närmast kommande verksamhetsår . 

d)  Andra ärenden samt motioner vilka rasklubbstyrelsen har bedömt kan ge konsekvenser för 
verksamheten eller ekonomi.  



 

§13. Beslut i ärenden enligt punkt 12 a-d 

§14. Information om planerade aktiviteter i syfte för att nå fastställda mål:  

§15. val av rasklubbstyrelse enligt samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning:  

Ordförande Ny/omval  1år  

Vice ordförande   1 år kvar 

Sekreterare   1 år kvar 

Kassör   Nyval 2 år  

Ledamot   Ny/omval 2 år  

Suppleant 1   Nyval 2 år 

Suppleant 2   1 år kvar 

Suppleant 3   1 år kvar 

§16 Val av Revisorer:  

Revisor1   Ny/Omval 1 år  

Revisor2   Ny/Omval 1 år  

Revisorssuppleant 1  Ny/Omval 1 år  

Revisorssuppleant 2  Ny/Omval 1 år  

§17 Val av Valberedning:  

§18. Beslut om omedelbar justering av punkt 15-17  
 
§19. Beslut om rasklubbstyrelsens förslag i ärenden samt motioner, som ej behandlats under § 13 jämte 
styrelsens yttrande över dessa.  

a) Motion från Västra LO svseende förändring av HD-status 

Styrelsen föreslår att årsmötet avslår motionen i sin helhet med motiveringen: 

HS beslutar att avslå motionen med motiveringen att SKK redan genomför en 
kvalitetssäkring av HD avläsning och frågor kopplade mot detta genom en central 
projektgrupp under 2018. Rasklubbarna har därmed blivit uppmärksammade på att inga 
ändringar bör föreslås eller göras innan det centrala arbetet är genomfört. 

 

 



 

§20 Övriga frågor  

a) Styrelsens förslag till årsmötet gällande nya Hedersmedlemmar. 

§21 Mötets avslutade  

 


