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Tid: söndagen den 3 februari2019 kl. 13.00
Plats: Aurorum l-A, Porsön, Luleå

OBS! Ltu Business AB ligger på universitetsområdetmen på motsatta sidan
till universiteteL

Se Luleå Science Park på kartan, parkeringsplatser ftnns och vi ordnar med
parkeringstillstånd.

Eparkera appen fungerar för de som har en.
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Dagordning årsmöte 2OL9
N o rrb ottensvallhun ds fö rening

L. Mötets öppnande.

2.Yalav ordförande till mötet.

3. Styrelsens anmälan av protokollförare vid mötet'

4. Justering av röstlängd.

5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som tillsammans med

ordförande skal justera protokollet.

6. Beslut om närvaro- och yttranderätt för andra än av lokalklubbens

medlemmar.

7.Frägaom mötet blivit stadgeenligt utlyst.

8. Fastställande av dagordning.

9. Styrelsens verksamhetsberättelse, årsredovisning med balans- och

resultaträkning samt revisorernas berättelse.

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

uppkommen vinst eller förlust.

11. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen.

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

13. Beslut om

a. Styrelsens förslag till verksamhetsplan

b. Styrelsens förslag till rambudget

14. Behandling av motioner samt frågor som av styrelsen hänskjutits till

årsmötet.

15. Val av ordförande, vice ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i

styrelsen samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.

16. Eventuella övriga val, (avelsrådgivare, tävlingsansvariga,hemsidesansvarig,

utbildningsansvarig, kursansvarig, IT-ansvarig, omkring skribent, delegater till

Svaks årsmöte).

77,Yalav wå revisorer och wå revisorssuppleanter.

18. Val av valberedning.

19. Beslut om omedelbar justering av punkterna 15-18

20. Fråga om ersättning till ordförande, kassör och sekreterare samt ansvariga

för sektorer som gäller telefonkostnader och reseersättningar under kommande

verksamhetsår.

21. Övriga frågor



2.

3.

Norrbottens vallhundsförening 2OL9-OL-O7

Hejl

Som ordförande iNvf villjag passa på att införvårt årsmöte undersöka vilka förväntningar ni

som medlemmar har på vår verksamhet. Genom åren har vi anordnat med olika aktiviteter,
kurser, tävlingar och klubbdagar med lite vallning hos olika djurägare etc. Förra året fick vi

som förening ett pris från SVAK för bra verksamhet. Jag tror att vi kan göra mer tillsammans
för våra medlemmar och för att kunna göra det behöver vi veta vilka behov och önskemål
som du har som medlem. Tacksam om du tar dig lite tid att svara på några frågor och när du

gjort det tar du med dig det till årsmötet den 3 februari. Du kan också maila till
kaarin.kivimaki@smail.com eller skicka per post till Kaarin Kivimriki, Östra Porkgotan 28,

972 42 LULEÅ.

Som medlem i Nvf -
Vilka tre saker anser du fungerar bra i vår förening och som du är nöjd med?

1".

Vilka tre saker önskar du att vi utvecklar för kommande år?

1.

Är det något du själv önskar bidra med till klubben?

2.

3.

Kaarin K


