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Dagordning SBnK:s årsmöte den 29 april 2017, kl 19.00 på KIIF, 

Klimpfjälls idrott och intresseföreningslokal, Klimpfjäll  
  
§  1  Mötets öppnande   

§  2  Fastställande av röstlängd  

§  3 Val av  mötesordförande  

§  4  Styrelsens anmälan om sekreterare för årsmötet  

§  5  Val av två justeringsmän tillika rösträknare  

§  6  Mötets behöriga utlysande  

§  7  Fastställande av dagordning  

§  8 Verksamhetsberättelse för 2015 inklusive arbetet med avelsfrågor  

§  9 Fastställande av balans- och resultaträkning, föredragning av 
revisionsberättelse för år 2015. 

§ 10  Ansvarsfrihet för styrelsen  

§ 11 Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2017-18  

§ 12 Beslut om styrelsens budgetförslag för år 2017, samt beslut om medlemsavgift. 
Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift om 350 kr för ordinarie 
medlemsskap och oförändrat 100 kr för familjemedlem. 

§ 13Fastställande av reseersättning, traktamenten för styrelsen, revisorer och övriga 
funktionärer 

§ 14  Beslut om antal ledamöter i styrelsen (ordförande + 4 eller + 6 ledamöter) och 
antal suppleanter    

§ 15  Val av ordförande (väljs på 1 år)  

§ 16 Val av ordinarie ledamöter (väljs på 2 år), valberedningen föredrar sitt förslag.  

§ 17 Val av suppleanter (väljs på 1 år), valberedningen föredrar sitt förslag. 

§ 18 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter (väljs på 1 år)  

§ 19 Val av valberedning - 3 personer varav en sammankallande   
(sammankallande väljs på 1 år, övriga 2 år)  

§ 20 Beslut om omedelbar justering av punkterna 14 - 19  

  



§ 21  Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som av 
medlemmar anmälts till styrelsen för behandling av årsmötet  

a. Styrelsens förslag till avgifter för jaktprov: skog och fjäll 400 kr, särskilda 
prov 150 kr.  

b. Vad gäller avgifter för fältprov begär styrelsen årsmötets mandat att 
fastställa dessa vid senare på styrelsemöte. Bakgrunden är 
kostnadsökningen för markhyra vid fältprov och att SKF vid årsmöte maj 
förväntas fastställa ett flexibelt regelverk för fältprov.  

c. Motioner till årsmötet  

§ 22  Mötet avslutas  

  


