
 
 
Kallelse till årsmöte med Kungsbacka Brukshundklubb  
söndagen den 16 februari 2020, kl. 15.00 i klubbstugan, Kungsbacka. 
 

1. Årsmötets öppnande 
2. Fastställande av röstlängd 
3. Val av två protokolljusterare/rösträknare, att jämte mötesordföranden justera protokollet 
4. Beslut om närvaro- och yttranderätt 
5. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst 
6. Val av ordförande att leda årsmötesförhandlingarna samt anmälande om styrelsens val av 

sekreterare 
7. Fastställande av dagordning 
8. Styrelsens berättelse för det sistförflutna verksamhetsåret 
9. Revisorernas berättelse för det sistförflutna verksamhetsåret 
10. Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om ekonomiska dispositioner 
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 
12. Genomgång av verksamhetsplan med budget för innevarande år, preliminär rambudget för 

nästkommande verksamhetsår, samt motioner, vilka av styrelsen bedömts ha konsekvenser 
för verksamheten jämte styrelsens yttrande över dessa.  

13. Styrelsens förslag till klubbavgift för nästkommande verksamhetsår 
14. Fastställande/beslut om 

a) Verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår 
b) Inriktning för närmast kommande verksamhetsår 
c) Klubbavgift för nästkommande verksamhetsår 
d) Motioner enligt p 12 

15. Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål. 
 
Kort paus med information om testning av blivande assistanshundar 
 

16. Val av 
a) Ordförande i styrelsen (1 år) 
b) Kassör i styrelsen (2 år) 
c) Sekreterare i styrelsen (2 år) 
d) Två ordinarie ledamöter i styrelsen (2 år) 
e) En ordinarie ledamot i styrelsen (1 år, fyllnadsval) 
f) En suppleant i styrelsen (2 år) 
g) Två revisorer och två revisorssuppleanter (1 år) 
h) En sammankallande ledamot i valberedningen (1 år) 
i)  En övrig ledamot i valberedningen (2 år) 
j)   En övrig ledamot i valberedningen (1 år, fyllnadsval) 
k)  Ombud jämte suppleanter på ett år till distriktsmöten eller uppdrag till styrelsen   

  att utse dessa 
17. Fråga om omedelbar justering av p 14 och 16 
18. Beslut om lokalklubbsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte behandlats under 

punkt 12. 
19. Genomgång av handlingar till distriktsfullmäktige 
20. Förtjänsttecken, priser och avtackning 
21. Mötets avslutas 

 
 


