
Dagordning för Svenska Barbetklubbens digitala årsmöte. 
Mötet avhandlar åren 2019 och 2020 och genomförs över den 
digitala plattformen Zoom den 28 juni 2021 klockan 19:00

§ 1. Justering av röstlängden.

§ 2. Val av ordförande för mötet.  
  Förslag: Mikael Thurfjell
§ 3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.

Förslag: Carola Thurfjell
§ 4. Val av två justeringspersoner som tillsammans med mötesordföranden skall justera 

protokollet. 

§ 5. Val av en rösträknare som vid eventuell röstning skall kunna ta  emot röster per mail.
            
§ 6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar.
              
§ 7. Fråga om mötet blivit utlyst i enlighet med SKKs  övergripande direktiv för 2021.

§ 8. Fastställande av dagordning.

§ 9. Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning, redogörelse för arbetet 
med avelsfrågor samt revisorernas berättelse. Båda åren 2019 och 2020 redovisas.

              
              a) Styrelsens verksamhetsberättelse                                              
              b) Styrelsens balans- och resultatredovisning                                               
              c) Redogörelse för arbetet med Avelsfrågor (verksamhetsberättelse)                 
              d) Revisorernas berättelse
                                      
§ 10. Fastställande av Balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa 

uppkommen vinst eller förlust.  
                                                                                                
§ 11. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen.

Inga uppdrag från föregående årsmöte.
§ 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 13. a) Beslut om styrelsens förslag till Verksamhetsplan.
(Inklusive avelsrådets verksamhetsplan)                                              

            b) Beslut om styrelsens förslag till Rambudget för kommande verksamhetsår.                
            c) Beslut om Medlemsavgifter för kommande verksamhetsår.



 

§ 14. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen samt val av 
ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8, 
samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.

                                                                                                 
§ 15. Val av revisor och en revisorssuppleant, enligt § 9 i dessa stadgar.                                    

§ 16. Val av valberedning, enligt § 10 i dessa stadgar.                                                                     

§ 17. Beslut om omedelbar justering av § 13 -§ 15.
 
§ 18. Övriga ärenden.                                 
             - Årlig uppföljning av Rasspecifika avelsstrategier (RAS).
             - Eventuella motioner, anmälningarna och/eller hänskjutna förslag.

§ 19. Mötets avslutande.


