Årsmöte 2021
På grund av den rådande pandemin och de restriktioner som råder kan styrelsen inte bestämma
något datum för årsmötet som egentligen ska hållas i februari.
SBK har beslutat att följa Kennelklubbens riktlinjer och beslutat att föreningar inom SBK som
genomför årsmöte 2021 ska göra det senast den 30/6 2021 och helst digitalt. Går det inte att
genomföra ett årsmöte innan den 30/6 2021 får årsmötet flyttas till 2022 och då behandlas
verksamhetsåren 2020 och 2021.
Föreningskommittén har beslutat att sista dagen för att fatta beslut om att ställa in årsmötet är den
15/5 2021.
Arbogas styrelse har beslutat att avvakta lite för att se hur utvecklingen blir. Det är möjligt att vi
kommer hålla ett digitalt årsmöte, om så blir fallet kommer vi att informera medlemmarna om hur
det ska gå till.
Klubbens årsmöte brukar vara korta då årsmöteshandlingarna varit tillgängliga innan årsmötet går
beslutprocessen snabbt.
Vi återkommer om datum för årsmötet eller med information om det blir inställt 2021 för att hållas
2022.
Valberedningen är klara med sina förslag och det finns förslag på alla poster men valen måste ske på
ett årsmöte.
Verksamhetsplan och rambudget har behandlats av styrelsen men måste godkännas av årsmötet.
Alla årsmöteshandlingar kommer att vara tillgängliga på klubbens hemsida innan årsmötet.
Inställt årsmöte
Ett beslut om att ställa in årsmötet innebär att samtliga mandattider i styrelsen automatiskt förlängs
med ett år. Om styrelsen beslutar att ställa in årsmötet 2021 ska årsmöte 2022 genomföra de val
som skulle skett 2021.
Förtroendevalda kan av olika skäl välja att avsluta sina styrelseuppdrag eller att inte förlänga
uppdraget. SBK har beslutat ge dispens från stadgan som öppnar för en omkonstruktion av sittande
styrelsen.
En revision utan anmärkning måste göras för 2020
Föreningskommittén rekommenderar att alla årsmöteshandlingar färdigställs även fast de inte
behandlas förrän 2022.

Styrelsen önskar er en GOD JUL och GOTT NYTT ÅR

