DAGORDNING
VID SPRINGERKLUBBENS ORDINARIE FULLMÄKTIGEMÖTE
DEN 25 MARS 2017

Förhandlingarna öppnas av Springerklubbens ordförande
1.

Fastställande av röstlängden.

2.

Val av ordförande och vice ordförande för fullmäktigemötet.

3.

Klubbstyrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.

4.

Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med
mötesordföranden ska justera protokollet.

5.

Beslut om närvaro- och yttranderätt för annan än vald delegat och
person (enligt § 7 mom 6)

6.

Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade.

7.

Fastställande av dagordningen

8.

Föredragning av klubbstyrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut
med balans- och resultaträkning, redovisning av arbetet med avelsfrågor
samt revisorernas berättelse.

9.

Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa
uppkommen vinst eller förlust.

10.

Klubbstyrelsens rapport om och eventuellt förslag till beslut avseende de
uppdrag föregående fullmäktigemöte givit till klubbstyrelsen.
a) Styrelsens handläggning av fullmäktiges beslut 2016 rörande
motion till SSRKs FM 2017 angående möjligheten till val av
lokalavdelningstillhörighet

11.

Beslut om ansvarsfrihet för klubbstyrelsen.

12.

Presentation av och beslut om klubbstyrelsens förslag till
a) verksamhetsplan för kommande år.
b) rambudget för kommande år.
c) medlemsavgifter (enligt § 4).
d) fastställande av villkor för reseersättning till styrelseledamöter, revisorer,
fullmäktigedelegater och övriga funktionärer.

13.

Val av ordförande och vice ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i
klubbstyrelsen samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning
(enligt § 8 mom 1).
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14.

Val av två revisorer och två revisorsuppleanter (enligt § 9).

15.

Val av valberedning. (enligt § 10)

16.

Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 –15.

17.

Ärenden som av klubbstyrelsen hänskjutits till fullmäktigemötet eller motion
som av lokalavdelning anmälts till klubbstyrelsen för behandling av
fullmäktigemötet (enligt § 7 mom 8).
a) Styrelsens förslag angående RAS
b) Presentation av motioner till SSRKs fullmäktige

18.

Övriga frågor (enligt §7 mom 9)

19.

Mötets avslutande
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