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Fullmäktige 2013

Dagordning vid SVK:s ordinarie fullmäktigemöte 2013-05-18–19
1. Justering av röstlängden genom upprop

2. Val av fullmäktiges ordförande och vice ordförande för perioden

3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet

4. Val av två justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska justera protokollet

5. Beslut om närvaro- och yttranderätt för personer enligt § 7 moment 6

6. Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade

7. Fastställande av dagordningen

8. Val av tre personer för förberedande av val av valberedning enligt punkt 18

9. Styrelsens verksamhetsberättelser och årsbokslut med balans- och resultaträkningar, redogörelse
för arbetet med avelsfrågor och rapport om de uppdrag föregående fullmäktige gett styrelsen.

10. Revisorernas berättelser för de två gångna verksamhetsåren

11. Fastställande av balans- och resultaträkningar för föregående två verksamhetsår samt beslut om enligt
dessa uppkommen vinst eller förlust

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

13. Eftersom utfallet av motionerna kan påverka budget föreslås att motionerna behandlas innan förslag
till verksamhetsplan och rambudget.

Behandling av motioner.

14. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan för de två kommande verksamhetsåren

15. Beslut om styrelsens förslag till rambudget och avgifter för de två kommande verksamhetsåren

16. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8

17. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 10

18. Val av valberedning enligt § 11

19. Beslut om omedelbar justering av punkterna 16 t o m 18

20. Övriga ärenden (se § 7 moment 7)

a. Anpassning av SVK:s stadgar till SKK:s nya typstadga (gällande från 2012-01-01)

Bilagor:

Årssammanställning 2011
Årssammanställning 2012
Revisionsberättelse 2011
Revisionsberättelse 2012
Sammanfattning av uppdrag från föregående ordinarie fullmäktigemöte, samt underlag för vissa uppdrag
Motioner, med styrelsens yttranden och förslag till beslut
Styrelsens förslag till verksamhetsplan och rambudget för 2014–2015
Valberedningens förslag till ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen, samt revisorer och
revisorsuppleanter och valberedning.
Underlag för ärende under punkt 20a, inklusive nuvarande stadgar, SKK:s typstadgar, styrelsens förslag till
anpassade stadgar, sammanställning över anpassningarna.


