Ärendelista (dagordning) Upplands Vallhundsklubbs Årsmöte 2022
1. Justering av röstlängden.
2. Val av ordförande för mötet.
3. Styrelsens anmälan av protokollförare vid mötet.
4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska justera
protokollet.
5. Beslut om närvaro- och yttranderätt för andra än av lokalklubbens medlemmar.
6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
7. Fastställande av dagordningen.
8. Styrelsens verksamhetsberättelse, årsredovisning med balans- och resultaträkning samt
revisorernas berättelse.
9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller
förlust.
10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte gett till styrelsen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
12. a) Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan
b) Beslut om styrelsens förslag till rambudget
13. Val av ordförande, vice ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8
mom.1 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.
14. Eventuella övriga val.
15. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar.
16. Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar.
17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 - 16.
18. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast 4 veckor före ordinarie
årsmötet hålls, anmälts till styrelsen. (Anmälan om sådant ärende ska vara skriftlig. Till ärendet ska
styrelsen för behandling av årsmötet 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.)
Övrigt vad som gäller vid lokalklubbars årsmöte:




Nytt medlemskap (för att inneha rösträtt) börjar gälla från registreringsdatum (av
medlemskapet).
Kallelse till ordinarie eller extra årsmöte ska utfärdas av styrelsen och delges medlemmarna
skriftligen med direktpost, eller e-post senast 14 dagar före mötet.
Verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning, revisorernas berättelse,
valberedningens förslag, motioner med styrelsens yttranden, samt övriga handlingar i de
ärenden som ska behandlas vid årsmötet ska finnas tillgängliga senast 5 dagar före årsmötet.

