
 
Dagordning årsmöte 2017 

 

 
 
§ 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 .  
Styrelsen föreslår att rasklubbens avgift skall höjas med 10kr utöver en eventuell central höjning. 
 

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  Ny/Omval 2år 
Sekreterare   Ny/omval 2år 
Kassör   Fyllnadsval 1 år 
Ledamot   1år kvar 
Suppleant 1   1 år kvar 
Suppleant 2   Ny/Omval 2år 
Suppleant 3   Ny/Omval 2år 
 
 
§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: 
Valberedning 1 sammankallande  Ny/Omval 1år 
Valberedning 2  1 år kvar 
Valberedning 3  Ny/Omval 2 år 
 
§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.  
 
Motion 1 avseende förändringar av kvalificeringsregler till IDC IPO VM 
Styrelsens yttrande:  
Styrelsen föreslår att årsmötet avslår motionen i sin helhet med motiveringen:  
För att skapa ett större intresse för Rasmästerskapet som ska arrangeras på liknande förhållanden som VM och att 
arrangemanget vandrar mellan olika arrangerande lokalområden. 
Motiveringen som ges om att det skapar fördelar för de som arrangerar stämmer inte om man tittar på resultaten från alla RM. 
Det är endast 4 gånger av 14 Rasmästerskap som det vunnits av medlem från den arrangerande klubben. 
 
Motion 2 avseende förändringar av kvalificeringsregler till IDC IPO VM 
Styrelsens yttrande:  
Styrelsen föreslår att årsmötet avslår motionen i sin helhet med motiveringen:  
IPO är precis som det heter en internationell provform och således bör alla prov som går genom FCI vara godkända som VM-kval 
oavsett vilket land ekipaget tävlar i. Det är detta som är en av de stora tjusningarna med sporten att alla kan tävla i vilket land 
man vill. 
 
§20 Övriga frågor för diskussion (ej beslut) 
 
§19. Mötets avslutade 


