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Fullmäktige 2015

Dagordning vid SVK:s ordinarie fullmäktigemöte 2015-05-09–10
1. Mötets öppnande.

2. Justering av röstlängd.

3. Val av fullmäktiges ordförande och vice ordförande för perioden.

4. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.

5. Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet. De valda justerarna
är dessutom rösträknare.

6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av vald delegat och av personer enligt § 7 mom. 6.

7. Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade.

8. Fastställande av dagordningen.

9. Val av tre personer för förberedande av val av valberedning enligt punkt 19.

10. Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt
revisorernas berättelse.

11. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust.

12. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående fullmäktigemöte gett till styrelsen.

13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

14. Eftersom utfallet av vissa ärenden kan påverka budget föreslås att dessa behandlas innan förslag till
verksamhetsplan och rambudget.

a. Behandling av motioner.

b. Beslut angående inriktning på exteriörbeskrivningsverksamheten.

c. Beslut angående inriktning på SVK:s 100-årsjubiléum.

15. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget.

16. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.

17. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 samt beslut om
suppleanternas tjänstgöringsordning.

18. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 9.

19. Val av valberedning enligt § 10.

20. Beslut om omedelbar justering av punkterna 17–19.

21. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till fullmäktige eller som enligt moment 7, anmälts till
styrelsen för behandling av fullmäktige.

a. Revidering av regler för jaktprov, FBP och championat

b. Kostnadsfördelning vid domarutbildning

22. Mötets avslutning.

Bilagor:

Årssammanställning 2013
Årssammanställning 2014
Revisionsberättelse 2013
Revisionsberättelse 2014
Sammanfattning av uppdrag från föregående ordinarie fullmäktigemöte
Motioner, med styrelsens yttranden och förslag till beslut
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Styrelsens förslag till verksamhetsplan och rambudget för 2016–2017
Valberedningens förslag till ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen, samt revisorer och
revisorssuppleanter och valberedning.
Jaktprovsregler, nuvarande.
Jaktprovs- och championatregler, förslag till ändringar.
FBP-regler, nuvarande (ingen ändring föreslagen).


