
 

 
Välkomna till NVFs årsmöte 

2020 
 
 

Tid: söndagen den 2 februari 2020 kl. 12.00 
Plats: Björkforsgården, Kalix.  

Björkforsgården är en gammal skolbyggnad och ligger i nära 
anslutning till Björkfors Herrgård med adressen  

Björkfors 79, Kalix. (Eniro har en bra karta om ni söker på 
adressen och klickar på vägbeskrivning) 

 
Efter årsmötet berättar Gunnar, Mari och Kaarin om sin resa 

till Skottland november 2020 och träningen hos Julie Hill. 
Det blir bild, filmvisning och lite om Julie Hills 

vallhundträning. 
 

NVF bjuder på fika och soppa! 
Tacksam om ni kan anmäla om lunch så vi kan laga 

tillräckligt antal portioner. Anmälan gör ni enklast på 
NorrbottensVF FB-sida när vi lagt ut inbjudan till årsmötet. 

 
Dagordning finner du på nästa sida. 

 
 
 
 
 

 

 
 



Dagordning årsmöte 2020 
Norrbottensvallhundsförening  
 

1. Mötets öppnande.  
2. Val av 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. Fråga om 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).  

17. Val av två revisorer och två 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  

 Medlemsvård – styrelsen vill gärna diskutera frågan med medlemmarna. 

22. Mötet avslutas 


