
 

 
Årsmöte BBHK 2018 
 
Förslag till Dagordning   
 
 
Mötets öppnande 
 
 
§1.  Fastställande av röstlängd 

 
  

§2.  Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera 
 protokollet 
 
  

§3.  Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst 
 
  

§4.  Val av ordförande att leda årsmötesförhandlingarna samt anmälan om 
 styrelsens val av sekreterare 

 
  

§5.  Fastställande av dagordning 

 
 
§6.  Styrelsens berättelse för det sistförflutna verksamhetsåret 2017 

 
 Styrelsens verksamhetsberättelse; 

 TÄS verksamhetsberättelse; 

 Agilitysektorns verksamhetsberättelse; 

 Tjänstehundssektorns verksamhetsberättelse; 

 HUS verksamhetsberättelse; 

 Infosektorns verksamhetsberättelse; 

 Resultat- o Balansrapport          
 
 
§7.  Revisorernas berättelse för det sistförflutna verksamhetsåret 2017 samt fast- 
 ställande av resultat- och balansräkning.           
 

  

§8.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för verksamhetsåret 2017 

 
 
 
 
 



 

 
§9.  Genomgång av verksamhetsplan med budget för verksamhetsåret 2018 

 
 Styrelsens verksamhetsplanering 

 TÄS verksamhetsplanering 

 Agilitysektorns verksamhetsplanering 

 HUS verksamhetsplanering 

        Budgetförslag        

 
 

§10. Styrelsens förslag till klubbavgift för verksamhetsåret  2019       
 
  
§11.  Fastställande av 

 
 a. Verksamhetsplan och budget för 2018 

 b. Inriktning för närmast kommande verksamhetsår 

 c. Klubbavgift för verksamhetsåret 2019           

 d. Inga motioner har inkommit till styrelsen 

 
§12. Val av 

 
 a.  Ordförande Nyval 1 år 

 b.  Sekreterare Nyval 2 år 

 c.  Ledamot Nyval 2 år 

 d.  Styrelsesuppleant Nyval 2 år 

e.  Styrelsesuppleant Fyllnadsval 1år 

 f.  2 st revisorer 1 år 

 g.  1 st revisorsuppleanter 1 år 

 h.  Valberedning 

               1 st  Nyval 2år 

   1 st  Fyllnadsval 1år 

 i.  Uppdrag till styrelsen att utse ombud och suppleanter till distriktsmöten 

 
 
Valberedningens förslag: 
 
Ordförande 1 år ;  Omval, Annika Leijon   

Sekreterare 2 år;   Nyval, Camilla Malm 

Ledamot 2 år: Nyval, Evelina Esbjörnsson 

Suppleant 1st på 2 år;  Nyval, Marie Edh 



 

 

Suppleant 1 st på 1 år; Fyllnadsval, Mirja Karlsson 

2 st revisorer 1 år;  Omval, Anna Brattlin 

 Nyval, Carina Berg 

1 st revisorsuppleanter 1 år; Nyval, Maud Aloui 

Valberedning 2år;  Nyval, Lars Tjärnsved 

Valberedning 1år; Fyllnadsval, Anders Edh 

 

 

§13.  Fråga om omedelbar justering av §12 

 
 
§14  Motioner    
  
Inga motioner har inkommit till styrelsen)     
 
 
§15  Övriga frågor 

 
 
§16  Uppmuntringar 

 
• Vi avtackar Antje van der Maaten och Jenny Jönsson för 

deras år i styrelsen. 

 

• Vi presenterar och ärar: 
 

- Årets klubbmästare Lydnad Startklass    (högsta poäng i BBHK-tävling) 

- Årets klubbmästare Lydnad 1-3    (högsta poäng i BBHK-tävling) 

- Årets Lydnadsekipage    (högsta poäng i klass 1-3 tävling, oavsett plats)  

- Årets Agilityekipage    (utifrån speciell uträkningsmall) 

- Årets Rallylydnadsekipage    (utifrån speciell uträkningsmall)     

  - Årets Bruksekipage   (högsta procentuella poäng i tävling, oavsett gren, klass 

   o plats) 

   Inga inlämnade resultat! 

 
 

§17 Mötets avslutande 

 
 
 
 
 
      
 
 


