
Inbjudan till Svenska Kelpieklubbens digitala
årsmöte via videokonferens 2023

Datum och tid: 12:e mars, kl. 16:00-18:00

Föranmälan till årsmötet görs senast 7 dagar innan årsmötet.

Anmälan via Google Forms:
https://forms.gle/ydboH43zyR94eFGBA

Kom ihåg att kontrollera ditt medlemskap är aktuellt fram till och med årsmötet.

Dagordning
§1. Fastställande av röstlängden.

§2. Val av mötesordförande.

§3. Rasklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare.

§4. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden
ska justera protokollet.

§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.

https://forms.gle/ydboH43zyR94eFGBA


§8. Genomgång av:

A. rasklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande

av mål och uppdrag från föregående årsmöte,

B. balans- och resultaträkning,

C. revisorernas berättelse.

§9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst
eller förlust.

§10. Beslut om ansvarsfrihet för rasklubbsstyrelsen.

§11. Genomgång av rasklubbsstyrelsens förslag avseende:

A. mål 2023,

B. rambudget för 2022,

C. medlemsavgift enligt §4 för närmast kommande verksamhetsår,

D. andra ärenden samt motioner vilka rasklubbsstyrelsen har bedömt kan ge

konsekvenser för verksamhet eller ekonomi.

§12. Beslut i ärenden enligt §11.

§13. Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål.

§14. Val av rasklubbsstyrelse enligt §8 moment 1 samt beslut om suppleanternas
tjänstgöringsordning.

§15. Val av revisorer och revisorsuppleant enligt §9.

§16. Val av valberedning enligt §10.

§17. Beslut om omedelbar justering av §14-16.

§18. Beslut om rasklubbsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte
behandlats under §2.

§19. Utmärkelser och avtackningar.

§20. Mötets avslutande.



Valberedningens preliminära förslag på styrelse 2023

Ordförande Omval, 1 år Monika Eriksson

Vice ordförande Omval, 2 år Kristina Svanfeldt

Sekreterare Omval, 2 år Sofia Olsson

Kassör 1 år kvar Maria Åström

Ordinarie ledamot 1 år kvar Emma Wirblad

Ordinarie ledamot 1 år kvar Martti Keskinen

Ordinarie ledamot Nyval, 2 år Cecilia Norrbrink

Suppleant 1 år kvar Mari Lindström

Suppleant Nyval, 2 år Manuela Santos


