Kallelse
Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna till Hässleholm Hundungdoms årsmöte
söndagen den 26 februari 2017 kl. 10.30.
Mötet kommer äga rum på Agilityfabriken (Finja-Hörlinge 9157). Det kommer bjudas på
fika, så är du allergisk mot något så hör gärna av dig till styrelsen i övrigt behövs ingen
föranmälan. Efter årsmötet kommer vi ha en kul klubbaktivitet/tävling i Agilityfabriken
för alla som vill vara med. Separat inbjudan till detta kommer på hemsidan och i Facebook-gruppen.
Vänliga Hälsningar - Hässleholm Hundungdom Styrelse

Ärendelista
1.
2.

Upprop och fastställande av röstlängd.

3.

Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.

4.
5.

Val av ordförande att leda årsmötets förhandlingar.

6.

Fastställande av ärendelista under årsmötet.

7.

Styrelsens berättelse, inklusive resultaträkning, för sistförflutna verksamhetsåret.

8.

Revisorernas berättelse för sistförflutna verksamhetsåret.

9.

Fastställande av balansräkning.

Val av justeringsmän – tillika rösträknare – att jämte ordföranden justera under årsmötet fört protokoll.

Anmälan om vem styrelsen utsett till mötessekreterare.

10. Fråga om disposition av vinst eller förlust enligt balansräkningen.
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
12. Av medlemmarna avgivna i motioner.
13. Av styrelsen avgivna propositioner.
14. Val av ordföranden i styrelsen för ett år.
15. Val av sekreterare och kassör.
a. Val av sekreterare för två år.
b. Val av kassör för två år.
16. Val av ordinarie ledamöter i styrelsen för två år samt eventuellt fyllnadsval.
17. Val av suppleanter till styrelsen för två år samt eventuellt fyllnadsval.
18. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter för ett år med uppgift att granska styrelsens förvaltning under löpande
verksamhetsår.

19. Val av kommitté sammankallande för 1 år.
a. Agilitykommittén
b. Utbildningskommittén
c. Aktivitetskommittén
d. Hustomtekommittén
e. Cafeteria kommittén
f.

Lokal kommittén

g. PR kommittén
h. Hemsida kommittén
20. Val av valberedning för förberedande av val enligt punkterna 14-20 till nästa årsmöte.
21. Ärende som av styrelsen föreläggs årsmötet eller i övrigt upptagits på ärendelistan.
22. Mötet avslutas
Vid val enligt punkt 14-20 får samtliga närvarande med förslagsrätt föreslå även andra kandidater än de i valberedningens
förslag upptagna. Sålunda föreslagen person skall ha accepterat nomineringen skriftligt eller vara närvarande.

