
 

 

 

Kallelse till Svenska Rottweilerklubbens 

 

DIGITALA ÅRSMÖTE 2021 
12–14 mars  

Förberedande möte lördag 6 mars kl. 13.00 

 

 

Genomförande 

Årsmötet kommer i år att genomförs på distans som ”digitalt årsmöte” och pågår under tre 

dagar, 12–14 mars. Du som medlem har möjlighet att delta vid ett förberedande möte den 

6 mars via videokonferens och kan sedan delta i beslutsmötet genom att någon gång 

under mötestiden avge dina röster online i de ärenden mötet avhandlar.  

 

Syftet med det förberedande mötet är att gå igenom ärendelistan för beslutsmötet, att 

presentera de underlag som finns till de beslutspunkter som mötet ska hantera samt att 

lämna möjlighet för frågor och dialog kring besluten. Det digitala beslutsmötet genomförs i 

systemet VoteIT, och kan inte hantera förslag eller diskussion. Därför är det viktigt att du 

deltar i det förberedande mötet om du har frågor gällande verksamheten eller vill diskutera 

ett förslag.  

Det förberedande mötet leds av en av SKK utsedd mötesmoderator. Du kan läsa mer om 

mötesformen på SKK.se och i de bifogade dokumenten ”instruktion för mötesdeltagare” 

samt ”arbetsordning” för mötet.  

 

Villkor för deltagande 

Deltagande vid beslutsmötet är endast möjligt för medlemmar som haft ett gällande 

medlemskap den sista dagen i månaden före det förberedande mötet och har en korrekt 

mejladress registrerad hos klubben. Om du vill registrera eller ändra din mejladress hos 

klubben gör du detta via SBK medlem online senast fem dagar före beslutsmötet.  

Samtliga medlemmar som uppfyller villkoren ovan kommer att få en inbjudan via e-post för 

att kunna delta i det förberedande mötet. Därefter får alla medlemmar en inbjudan att delta 

i beslutsmötet till sin e-postadress. Läs mer om hur du deltar i bifogad ”instruktion för 

mötesdeltagare”. Inbjudan till såväl det förberedande mötet som beslutsmötet skickas ut 

av SKK i nära anslutning till respektive möte. 

 

https://www.sbkmedlemonline.se/admin/login.aspx


 

 

VARMT VÄLKOMMEN 
önskar Styrelsen för Svenska Rottweilerklubben  

 

Val 

Valbar till förtroendepost i styrelse och som revisorer är endast den som nominerats enligt 

rasklubbens gällande valordning (se rasklubbens stadgar). Valberedningens förslag och 

eventuella ytterligare förslag, kommer att presenteras senast i samband med det 

förberedande mötet.  

 

Valbar till valberedningen är person som nominerats enligt bifogad ”arbetsordning” för 

digitalt årsmöte. Nomineringar ska antingen lämnas i samband med det förberedande 

mötet eller skriftligen tillställas valberedningen senast fem dagar före beslutsmötet på 

val@rottweilerklubben.se  

 

Möteshandlingar 

Samtliga möteshandlingar kommer att publiceras på rasklubbens hemsida 

www.rottweilerklubben.se senast tio dagar före det förberedande mötet.  

 

Valberedningens slutliga förslag (förslag till valberedning) och en lista över eventuella 

övriga nominerade personer kommer att publiceras på klubbens hemsida senast tre dagar 

före beslutsmötet.  

 
Har du frågor?  
Kontakta styrelsen genom sekreterare Anna W. Rexlinger på sekr@rottweilerklubben.se 
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