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  Årsmöte/Mallar/Dagordning 

 
 
§ 1. Mötets öppnande 
§ 2. Fastställande av röstlängd 
§ 3. Val av två justerare, tillika rösträknare 
§ 4 Val av valberedningskommitté för val av valberedning, 2 personer 
§ 5. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst 
§ 6. Val av mötesordförande samt anmälan om styrelsens val av sekreterare 
§ 7. Fastställande av dagordningen 
§ 8 Styrelsens berättelse för 20…. 1års verksamhet  
§ 9. Revisorernas berättelse för 20….1 års verksamhet  
§ 10 Fastställande av resultat och balansräkning samt beslut om ekonomiska 

dispositioner 
§ 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
§ 12. Genomgång av verksamhetsplan med budget för 20….2, samt avgivna motioner 
§ 13. Styrelsens förslag om klubbavgift för 20….3 
§ 14. Fastställande av/beslut om: 

a. Verksamhetsplan och budget för 20…. 2 
b. Klubbavgift 20…. 3 
c. Motioner enligt § 12. 

§ 15. Val av:  
 a. Ordförande         
 b. Vice ordförande  (2 år, jämna årtal)       
 c. Sekreterare (2 år, ojämna årtal)        
 d. Kassör (2år, jämna årtal)        
 e. Ledamot (2 år, ojämna årtal)        
 f. Suppleant A (2år, ojämna årtal) alt. Suppleant B (2 år, jämna årtal)   
 g. Revisor, 2 personer      1 år 
 h. Revisor suppleant, 2 personer     1 år 
 i. Val av representanter till Vägföreningen, 2 personer   1 år 
 j. Val av valberedning, sammankallande                                 1 år 
    Ledamot A (2 år, ojämna årtal) alt B (2 år, jämna årtal)               

k. Valberedningen presenterar sitt förslag till ansvariga för följande områden: 
Agility, Anläggning, Bruks och Lydnad, Mental, Rallylydnad, Tjänstehund, 
Utbildning, Utställning 

l. Årsmötets valda styrelse tar beslut i denna fråga på konstitutionsmötet som 
sker efter årsmötet. 

§ 16. Fråga om omedelbar justering av § § 14a-c och 15 a-i 
§ 17.  Motioner som inte har behandlats under § 12. 
§ 18. Bemyndigande av ordförande, kassör, sekreterare att teckna firman var för sig 
§ 19. Beslut om ersättningar till ordförande, kassör, sekreterare och hemsidesansvarig 
§ 20.  Prisutdelningar 
§ 21. Årets ÖBK:are  
§ 22. Avtackningar 
§ 23. Mötets avslutande 

                                                 
1 Föregående år 
2 Innevarande år               
3 Nästkommande år 


