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Dagordning SBnK:s årsmöte 31 juli kl. 15.00. 

Älvkarleby Fiskecamp 
 

§  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 2020 inklusive arbetet med avelsfrågor  

§  9 Fastställande av balans- och resultaträkning, föredragning av 

revisionsberättelse för år 2020. 

§ 10  Ansvarsfrihet för styrelsen  

§ 11 Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2021–22. 

§ 12 Beslut om styrelsens budgetförslag för år 2021. 

 Beslut om medlemsavgift. Styrelsen föreslår medlemsavgift om 375 kr för 

ordinarie medlemskap och oförändrat 100 kr för familjemedlem. 

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

funktionärer. Styrelsen föreslår oförändrad reseersättning enligt statliga 

normen och oförändrad gåva till domare. Inga traktamentes ersättningar. 

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

antal suppleanter (1–2)    

§ 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: Inga på förhand bestämda 

avgifter. Avgifterna på prov anpassas till kostnadssituationen för 

arrangemanget och klubbens ekonomi. Denna princip godkänd av SKF. 

b. Styrelsens förslag till ny RAS. Förslaget har legat ute på hemsidan för 

medlemmarnas granskning. RAS ska sedan granskas av SKF och 

fastställas av SKK.  

c. Motioner till årsmötet: En motion från Stina Sarri och Ronnie Jansson har 

inkommit. 

Styrelsen föreslår att årsmötet tillstyrker motionen. 

 

§ 22  Mötet avslutas  

  


