
     KALLELSE TILL

ÅRSMÖTE I SVENSKA LANCASHIRE HEELER KLUBBEN
SÖNDAGEN DEN 13 MARS 2022 KL. 10.00
Årsmötet hålls digitalt i mötesverktyget Zoom.

DAGORDNING
Mötets öppnande

§1. Röstlängdens godkännande
§2. Val av ordförade för mötet
§3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet
§4. Val av två justerare, vilka dessutom är rösträknare
§5. Beslut om närvaro-och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar
§6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
§7. Fastställande av dagordningen
§8. Styrelsens årsredovisning ,balans- och resultaträkning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt

revisorernas berättelse
§9. Fastställande av balans-och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller för-

lust
§10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen
§11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
§12. a) Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan

b) Beslut om avgifter för kommande  verksamhetsår
c) Beslut om styrelsens förslag till rambudget

§13. Fasställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen
§14. Val av ordförande , ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt §8 i stadgarna samt beslut

om suppleanternas tjänstgöringsordning
§15. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 9 i stadgarna
§16. Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna
§17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-16
§18. RAS
§19. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast 12 feb. anmälts till styrel-

sen.
§20. Utdelning av VP årets vackraste heeler och VP årets arbetande heeler
§21. Mötet avslutas

Ärenden eller motion som medlem önskar ta upp under §19 Övriga ärenden skall skriftligt och underteckna-
de inlämnas till styrelsen senast 12 februari, adress samma som nedan.

Anmälan om deltagande är ett måste då varje deltagare får en länk för att via den kunna ansluta till mötet.
Anmälan görs till sekreterare via mail (se länk på hemsidan under Styrelse) eller per post
(C. Bentzen. Normlösa Brynshult, 59693 Skänninge). Därefter skickar sekreterare ut instruktioner om hur
man ska delta i mötet digitalt via Zoom. Önskas hjälp eller instruktioner via telefon går det också bra, tel.
0703957274.
Sista anmälningsdag 6 mars 2022


