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Föredragningslista 2020
Vid 104:e årsmötet i Norrbottens läns stövarklubb.

Tid:

söndag

2021-05-30

Plats:

Björknäsvallen i Boden

kl.13:00

1. Mötets öppnande.
2. Justering av röstlängden.
3. Val av ordförande för mötet.
4. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som tillsammans med mötets ordförande
skall justera protokollet.
6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av lokalklubbs medlemmar.
7. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
8. Fastställande av dagordningen.
9. Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning samt revisorernas
berättelse.
10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen
vinst eller förlust.
11. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte gett till styrelsen.
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
13. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 15.
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RESTERANDE PUNGTER UTGÅR

14 A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan
B. Beslut om styrelsens förslag till rambudget.
C. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.
•

Års avg. Fullbetaland 100 kr, familj100 kr, extra medlem 100 kr.

•

Domararvode. Förslag 300 kr/dag

•

Utställning.
Valpklass

100 kr

Junior och veteran 200 kr

•

Ungdomsklass

300 kr

Jaktklass

300 kr

Öppenklass

300 kr

Championklass

300 kr

Jaktprov
Ukl.

200 kr

Ökl. Sr.

200 kr

Ekl. rEkl.

600 kr

Int. Ekl.

1000 kr

15 Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 7 samt
beslut om suppleanternas tjänstgörningsordning.
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16 Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 8 i dessa stadgar.

17 Val av valberedning enligt § 9 i dessa stadgar.

18 Tillstyrkta förslag av styrelsen på motioner till stövarfullmäktige.
•
•
•

Minst 1 ökl på barmark för JCH
RR kan inte ersätta en 1 ökl
En harchampion, vi har ju rävchampion

•

Valberedningens arbete och förslag till stövarfullmäktige 2020

19 Övriga ärenden som kan tas upp,
om årsmötet så beslutar, till behandling
men inte till beslut i ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som
senast 15 jan
anmälts till styrelsen.
Anmälan om sådant ärende skall vara skriftlig. Till ärendet skall styrelsen för
behandling av lokalklubbs möte avge utlåtande och lämna förslag till beslut.
Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt
18. kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.
• Avtackningar och prisutdelning

20 Stämman avslutas.

