
 ARVIKA BRUKSHUNDKLUBB  Kallelse 

 Lokalavdelning 1784                                                     2023-01-01 

 Art                            Årsmöte 

 Plats och tid             Viksgården, Arvika, lördag den 11 februari 2023 kl. 16.00 

 Anmälan                   Anmäl dig till Pia: 
 arvikabrukshundklubb.ordforande@gmail.com 
 Sista  anmälan: 29 januari 

 Efter årsmötet bjuder styrelsen in alla årsmötesdeltagare på 
 lekar och catering från Cathrin Mattson. Vill man dricka 

 något annat än vatten och läsk till middagen så tar man med 
 egen dryck. 

 GOTT NYTT VERKSAMHETSÅR! 
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 Art  Årsmöte 
 Plats och tid  Arvika, lördag den 11 februari 2023, kl. 16.00. 

 § 1                              Mötets öppnande 
 § 2                              Fastställande av röstlängd 
 § 3                              Val av årsmötesordförande 
 § 4                              Lokalklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare 
 § 5                              Val av två justerare tillika rösträknare 
 § 6                              Beslut om närvaro - och yttranderätt förutom personer 

 enligt § 7 moment 2 
 § 7                              Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst 
 § 8                              Fastställande av dagordning 
 § 9                              a  Lokalklubbens verksamhetsberättelse 2022 inklusive 

 rapport om uppfyllande av mål och uppdrag från 
 föregående årsmöte 

 b  Balans - och resultaträkning 
 c  Revisorernas berättelse 

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

 § 11                            Beslut om ansvarsfrihet i styrelsen 
 § 12                            Genomgång av styrelsens förslag avseende: 

 a  Mål 
 b  Rambudget för verksamhetsår 2023 
 c  Medlemsavgift för närmast kommande verksamhetsår 

 2024 
 § 13                            Beslut i ärenden enligt punkt 12 
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 § 14                            Val av lokalklubbsstyrelse enligt § 8 moment 1 samt beslut 
 om ersättarnas tjänstgöringsordning 

 a  Val av ordförande, 1 år 
 b  Val av kassör, 2 år 
 c  Val av sekreterare, 1 år (fyllnadsval) 
 d  Val av ledamot, 2 år 
 e  Val av ledamot, 2 år 
 f  Val av ledamot, 1 år (fyllnadsval) 
 g  Val av ersättare, 2 år 
 h  Val av ersättare, 1 år (fyllnadsval) 

 § 15                            Val av revisorer och revisorsersättare enligt § 9 
 § 16                            Val av valberedning enligt § 10 
 § 17                            Omedelbar justering av punkterna § 14 a-h och 15-16 
 § 18                            Övriga frågor för diskussion 


