Svenska Boxerklubben

Planen är att ha ett fysiskt möte men detta kan ändras beroende på
läget i pandemin. Om årsmötet sker digitalt inleder vi med ett upprop
där vi prickar av deltagande medlemmar, vi ber dig därför logga in i
mötet med ditt riktiga namn för att underlätta den processen
Efter mötet läses upp vilka som fått olika utmärkelser, diplom etcetera
skickas per post eller överlämnas efter överenskommelse.

Förslag till dagordning Boxerklubben NVLOs årsmöte 12/2 2022
1. Fastställande av röstlängden.
2. Val av mötesordförande.
3. Lokalområdesstyrelsens anmälan om protokollförare.
4. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska justera
protokollet. Normalstadgar för lokalområde, inom rasklubb med två nivåer, inom Svenska
Brukshundklubben. Fastställda av förbundsstyrelsen den 8 maj 2009.
5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 moment 2.
6. Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst.
7. Fastställande av dagordningen.
8. Genomgång av: a. lokalområdesstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om
uppfyllande av mål och uppdrag från föregående årsmöte, b. balans- och resultaträkning och c.
revisorernas berättelse.
9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst eller förlust.
10. Beslut om ansvarsfrihet för lokalområdesstyrelsen.
11. Genomgång av lokalområdesstyrelsens förslag avseende: a. mål, b. rambudget för innevarande
verksamhetsår samt preliminär rambudget för det närmast följande verksamhetsåret, c.
medlemsavgift enligt § 4 för närmast kommande verksamhetsår och d. andra ärenden samt motioner
vilka lokalområdesstyrelsen har bedömt kan ge konsekvenser för verksamhet eller ekonomi.
12. Beslut i ärenden enligt punkt 11.
13. Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål.
14. Val av lokalområdesstyrelse enligt § 8 moment 1 samt beslut om suppleanternas
tjänstgöringsordning.
15. Val av revisorer och revisorssuppleant enligt § 9.
16. Val av valberedning enligt § 10.
17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-16.
18. Beslut om lokalområdesstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte behandlats under
punkt 12.
19. Mötets avslutande

