
	  
	  

 

 
 

Välkomna till NVFs årsmöte 2021 
den 7 februari kl 13:00  

 
På grund av pandemin kommer årsmötet att ske digitalt via 
mötesplattformen Microsoft Teams. 
 
Till er alla som är medlemmar 2021 (dvs har betalt in 
medlemsavgiften för 2021), ni kommer att få en inbjudan till 
mötet via er e-post. Inbjudan innehåller en länk till 
mötesrummet. Det är därför av största vikt att ni kontrollerar att 
er e-postadress i Vallreg stämmer. Ni som vet mer er att ni inte 
uppgett er e-postadress eller är nya medlemmar som inte än haft 
tid att botanisera på Vallregs medlemssidor än, uppmanas att 
logga in och ange er e-postadress så snart som möjligt. Klicka 
på följande länk och följ instruktionerna för att få ett lösenord 
för inloggning http://www.svak.se/?page_id=171.  
 
Vi kommer att skicka ut de dokument som behandlas under 
årsmötet senast 10 dagar innan mötet äger rum. Vi kommer även 
att skicka ut en beskrivning med bland annat hur man ansluter 
sig till mötet och hur röstningsförfarandet kommer att gå 
tillväga. 
 
 
 
Dagordningen finner du på nästa sida 
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Dagordning årsmöte 2021 
Norrbottensvallhundsförening 
 
 
§1. Mötets öppnande  
§2. Val av ordförande till mötet  
§3. Styrelsens anmälan av protokollförare vid mötet  
§4. Justering av röstlängd  
§5. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare, som tillsammans med ordförande ska 
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 och 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 reseersättning under kommande 
verksamhetsår.  
§21. Övriga frågor  
§22. Mötet avslutas  
 


