Härmed kallas du till Cocker Spanielklubbens ordinarie årsmöte
söndag 27 februari 2011 kl. 10:00 på Scandic Södertälje.
Årsmöteshandlingar kommer att läggas ut på CSK:s hemsida
www.cockerklubben.com senast 1:a februari 2011.
Önskas handlingarna per post,
kontakta Anneli Hultén på tel: 0613-305 61
Har medlemsavgift inte betalats innan februari 2011, medtag kvitto.
Valberedningens Agneta Sundquist Olofsson tar emot förslag
på ledamöter till styrelse 2011 på tel: 0303-541 54
eller mail: guldkulan@hotmail.com
(Ni som tidigare skickat förslag till Stina i valberedningen,
var vänliga skicka dessa på nytt till Agneta S. Olofsson omgående.)

Vi bjuder på fika i samband med årsmötet.

Avelskonferens
(Katarina Tengvall, SLU, föreläser om
RD och Autoimmuna sjukdomar)

och
Cocker of Cockers
dagen innan: 26/2!

Varmt välkomna
önskar
Cocker Spanielklubben!
(Dagordning ses på nästa sida)

DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTE
Förhandlingarna öppnas av CSK:s ordförande
1.
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18.
19.

Fastställande av röstlängden.
Val av ordförande för mötet.
Klubbstyrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
Val av två justerare, tillika rösträknare,
som tillsammans med mötesordföranden ska justera protokollet.
Beslut om närvaro- och yttranderätt för andra än rasklubbens medlemmar
(enl. § 7A mom 4).
Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
Fastställande av dagordningen.
Föredragning av klubbstyrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut
med balans- och resultaträkning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor
samt revisorernas berättelse.
Fastställande av balans- och resultaträkning
samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust.
Klubbstyrelsens rapport om och eventuellt förslag till beslut
avseende de uppdrag föregående klubbmöte givit till klubbstyrelsen.
Beslut om ansvarsfrihet för klubbstyrelsen.
Presentation av och beslut om klubbstyrelsens förslag till:
a) verksamhetsplan för kommande år
b) rambudget för kommande år
c) medlemsavgifter (enl. § 4)
d) villkor för reseersättning till rasklubbens funktionärer
Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i klubbstyrelsen
samt ev. beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning (enl. § 8 mom 1).
Val av två revisorer och två revisorsuppleanter (enl. § 9).
Val av valberedning (enl. § 10).
Beslut om omedelbar justering av punkterna 13–15.
Ärenden som av klubbstyrelsen hänskjutits till klubbmötet
eller motion som anmälts till klubbstyrelsen (enl. § 7A mom 6).
Övriga frågor (enl. § 7A mom 7).
Mötets avslutande.

