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Förslag till Dagordning för årsmötet 20 februari 2020  
      

   

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 2019 

§7. Revisorernas berättelse för det sistförflutna verksamhetsåret 2019 samt beslut om ekonomiska 

dispositioner 

§8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för verksamhetsåret 2019 

§9. Genomgång av verksamhetsplan med budget för verksamhetsåret 2020 

§10. Styrelsens förslag till klubbavgift för verksamhetsåret 2021 

§11. Fastställande av 

a. Verksamhetsplan och budget för 2020 

b. Inriktning för närmast kommande verksamhetsår 

c. Klubbavgift för verksamhetsåret 2021 

d. Inga motioner har inkommit till styrelsen 

§12. Val av 

a. Ordförande Nyval 1 år 

b. Vice ordförande Fyllnadsval 1 år 

c. Sekreterare Nyval 2 år 

d. En styrelseledamot Nyval 2 år 

e. En styrelsesuppleant Nyval 2 år 

f. 2 st revisorer 1 år 

g. 1 st revisorsuppleant 1 år 

h. Valberedning för verksamhetsåret 2020, nyval en på 2 år och fyllnadsval en på 1 år  

i.  Uppdra till styrelsen att utse ombud och suppleanter till distriktsmöten 
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Valberedningens förslag: 

Ordförande 1 år: Linnea Cederlund   

Vice ordförande  fyllnadsval 1 år: Hanna Johansson  

Sekreterare nyval 2 år: Anna Brattlin 

Styrelseledamot  2 år:  (vakant)  

Suppleant en på 2 år: (vakant) 

Revisorer med suppleanter;  1 år 

Ordinarie: Omval Carina Berg-Persson och Eva Karlholm 

Suppleant: (vakant) 

Valberedning: 1 st på 2 år och 1 st på 1 år  (vakant) 

 

§13. Fråga om omedelbar justering av §12 

§14 Motioner 

(Inga motioner har inkommit till styrelsen. Ska vara inlämnade till styrelsen sen. 20/10 -19) 

§15 Uppmuntringar 

 

- Vi avtackar Annika Leijon för sina år i styrelsen. 

- Vi tackar familjen Ängeflo för gräsklippning med en blomstercheck.  

- Vaktmästarna på IP har redan bjudits på smörgåstårta för plogning av agilityplan. 

- Vi presenterar och ärar: 

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 

Årets Startklassekipage (högsta poäng i tävling oavsett plats)  

 

Årets klubbmästare Lydnad Startklass,  ingen tävling 2019 

Årets klubbmästare Lydnad 1-3,   ingen tävling 2019 

§17 Mötets avslutande 

 

 

 

 

 
 


