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Dagordning 

Digitalt årsmöte 2023-03-19 klockan 1300 

§1 Mötets öppnande. 

§2 Fastställande av röstlängden.  

§3 Val av ordförande för mötet.  

§4 Klubbstyrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.  

§5 Val av två justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med 

mötesordföranden ska justera protokollet.  

§6 Beslut om närvaro- och yttranderätt för andra än rasklubbens medlemmar 

(enl. § 7A mom 4).  

§7 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.  

§8 Fastställande av dagordningen.  

§9 Föredragning av klubbstyrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med 

balans och resultaträkning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt 

revisorernas berättelse. 

 §10 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa 

uppkommen vinst eller förlust.  
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§11 Klubbstyrelsens rapport om och eventuellt förslag till beslut avseende de 

uppdrag föregående klubbmöte gett till klubbstyrelsen:  

a) Hälsoprogram nivå 2 ögonlysning 

b) Nättidning 

§12 Beslut om ansvarsfrihet för klubbstyrelsen. 

§13 Presentation av och beslut om klubbstyrelsens förslag till:  

a) verksamhetsplan för kommande år  

b) rambudget för kommande år  

c) medlemsavgifter (enligt § 4)  

d) villkor för reseersättning för rasklubbens funktionärer 

§14 Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i klubbstyrelsen 

samt eventuellt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning (enl. § 8 mom 1).  

§15 Val av två revisorer och två revisorsuppleanter (enl. § 9).  

§16 Val av valberedning (enl. § 10).  

§17 Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-16.  

§18 Ärenden som av klubbstyrelsen hänskjutits till klubbmötet eller motion som 

anmälts till klubbstyrelsen (enl. § 7A mom 6): 

a) Motion Årets Cocker poängberäkning utställningar lokalavdelningar  

b) Motion justering poängberäkning för Årets Viltspår och Allroundcocker 

c) Motion Club Show hållas under tak 

d) Motion Club Show hållas september-december 

e) Motion Club Show ska ha brittiska domare  

f) Proposition angående avdelningar erhåller 20kr av medlemsavgiften 

g) Proposition CSK sponsrar BPH med 200kr/hund/ägare/år, max 2hundar/år 

h) Avtal med försäkringsbolag 

i) Avveckling av vandringspriser Årets Cocker + Club Show 

§19 Övriga frågor (enl. § 7A mom 7).   

a) Avdelning Dalarna är åter vilande, liksom Cocker Sydost efter årsmötet 
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§20 Mötets avslutande. 


