Kallelse till årsmöte för Tollarps Brukshundklubb
Tollarps Brukshundklubb kallar härmed till årsmöte
lördagen den 29 maj 2021 kl. 17.00 i klubbstugan
Förslag till dagordning:
§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7
§8

§9
§10
§11
§12

§13
§14

Årsmötets öppnande
Fastställande av röstlängd
Val av två protokollsjusterare tillika rösträknare att jämte ordföranden
justera mötets protokoll.
Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7
moment 2.
Fråga om mötet stadgeenligt utlysts.
Val av ordförande att leda mötesförhandlingarna samt anmälan av
styrelsens val av sekreterare för mötet.
Fastställande av dagordningen.
Genomgång av:
Styrelsens verksamhetsberättelse och balans- och resultaträkning för 2020
inklusive rapport om uppfyllande av mål och uppdrag från föregående
årsmöte.
Revisorernas berättelse.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar.
Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av
vinst.
Genomgång av:
Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2021 med angivande av mål,
rambudget för 2021 samt preliminär rambudget för 2022, medlemsavgift
för 2021, samt andra ärenden samt motioner, som vilka styrelsen har
bedömt kan ge konsekvenser för verksamhet eller ekonomi. Samt
information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål.
Fastställande av verksamhetsplan med budget för 2021 samt övriga beslut
enl. § 11.
Fastställande av medlemsavgifter för år 2022 samt bemyndigande till
styrelsen att vid behov besluta om justering av avgiften med anledning av
beslut på kongressen och distriktet.

§15

Val av styrelsen enligt § 8 moment 1 i stadgarna samt beslut om
suppleanternas tjänstgöringsordning:
A
Ordförande
B
Vice Ordförande
C
Kassör
D
Sekreterare
E
Ordinarie styrelseledamöter
F
Styrelsesuppleanter
G
Två ordinarie revisorer samt två revisorssuppleanter
H
Valberedning
I
Distriktsombud

§16

Fråga om omedelbar justering av paragraf 12 samt 14 - 16.

§17
§18
§19
§20

Beslut om styrelsens förslag i ärenden samt motioner som ej behandlats
under punkt 12.
Övriga frågor
Utdelning av förtjänsttecken och avtackningar.
Mötets avslutning.

