
 

 
  

 

 
Svenska dobermannklubben, mellansvenska lokalområdes 
årsmöte 190223 klockan 10.00 i Dogorama hundsporthall, 
Karlstad 
 

Vi välkomnar alla medlemmar samt övriga som är intresserade av klubben och/eller 
rasen att delta på årsmöte. Icke medlem kan delta med yttranderätt.  
 
I samband med mötet kommer alla att ha möjlighet till träning och annat utbyte 
tillsammans med trevliga dobermann och deras ägare. Ett utmärkt tillfälle att få 
kontakt med klubben och rasen. 
 
Årsmötet äger rum lördagen den 23 februari klockan 10,00, i Dogorama 
hundsporthall strax utanför Karlstad. Vi har bokat hallen mellan 10,00 och 13,00 
och inleder med möte. 
 
http://www.dogorama.se/information/hitta-hit-22092647 

 
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. 
 Normalstadgar för rasklubb, med en nivå, inom Svenska Brukshundklubben.   

Fastställda av förbundsstyrelsen den 8 maj 2009. 
8.  Genomgång av: 
 a. rasklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande 

av mål och uppdrag från föregående årsmöte, 
 b. balans- och resultaträkning och 

http://www.dogorama.se/information/hitta-hit-22092647


 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, 

b. rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det 
närmast följande verksamhetsåret, 

c. medlemsavgift enligt § 4 för närmast kommande verksamhetsår och 
d. andra ärenden samt motioner vilka rasklubbsstyrelsen har bedömt kan ge 

konsekvenser för verksamhet eller ekonomi. 
12.  Beslut i ärenden enligt punkt 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 punkterna 14-16. 
18.  Beslut om rasklubbsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte 

behandlats under 
punkt 12. 

 

 

 

 ……………………………..    ……………………………..  

     
Vid protokollet    Ordförande  
 
 
……………………………..      

     
Justerare      


