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  Uppsala 2013-02-20 

- 
 

KALLELSE TILL ORDINARIE FULLMÄKTIGEMÖTE  2013 FÖR SVENSKA GRYTHUNDKLUBBEN  

 
Svenska grythundklubben kallar härmed till ordinarie fullmäktigemöte samt ordförandekonfe-
rens för 2013. 
 
Plats: Ej bestämt 
Tid: Ordförandemötet startar lördagen den 23 mars, kl. 12:00 med lunch 
 Fullmäktigemötet startar söndagen den 24 mars, kl. 09:00  
 

DAGORDNING 

1. Justering av röstlängden. 
2. Val av ordförande för fullmäktigemötet. 
3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet. 
4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden 

skall justera protokollet. 
5.  Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av vald delegat och av personer enligt § 7 

mom. 6. 
6. Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade. 
7. Fastställande av dagordningen. 
8. Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning, samt revisorernas berättelse. 
9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen 

vinst eller förlust. 
10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående fullmäktigemöte givit till styrelsen. 
11.. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 
12. A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhets plan och provdagar. 
 B. Beslut om styrelsens förslag till rambudget. 
 C. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår. 
13. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 samt beslut 

om suppleanternas tjänstgöringsordning. 
14. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar. 
15. Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar. 
16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 15. 
17. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till fullmäktige eller som av lokalklubb an-

mälts till styrelsen för behandling av fullmäktige. Anmälan av sådant ärende skall vara 
skriftlig och ha inkommit till styrelsen senast tre veckor före ordinarie fullmäktige. Till 
ärendet skall styrelsen för behandling av fullmäktige avge utlåtande och lämna förslag 
till beslut. Väcks vid ordinarie fullmäktige förslag i ett ärende som inte finns medtaget 
under punkt 17 kan, om fullmäktige så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte 
till beslut. 
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PRELIMINÄRT PROGRAM ORDFÖRANDEKONFERENS  

Lördagen den 23 mars 2013 kl. 12:00 startar vi med lunch. 
 
Under eftermiddagen kommer följande frågor att diskuteras: 
 
- Punkterna skall fyllas på 
- 
- 
- Lokalklubbarna berättar om sin verksamhet  
- Framtids- och utvecklingsfrågor 
- Övrigt av lokalklubbarna väckta och föranmälda frågor - obs till denna punkt anmäler lo-
kalklubbarna frågor som de vill diskutera. Anmälan sker till Monica senast två veckor före 
mötet. 
 
Under eftermiddagen gör vi avbrott för kaffe. Gemensam middag serveras på kvällen.  
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VIKTIG INFORMATION TILL LOKALKLUBBARNA I SAMBAND MED  STÄMMAN  

 
Fullmäktigedelegater utses av lokalklubbarna. 
 
Härvid skall följande gälla: 
 
a. Lokalklubb utser delegater jämte suppleanter vilka senast 3 veckor före fullmäk-

tige skall anmälas med namn och adress till styrelsen (monica@stafberg.com). 
 

b.  Lokalklubb har en röst per medlem, per 31 december året före fullmäktigemötet.  
 
 Delegat eller suppleant får representera endast en lokalklubb.  
  
 Valbar till fullmäktigedelegat är medlem som under året fyller 16 år och som inte 

har fullmäktigemötets uppdrag som ledamot eller suppleant i styrelsen, ej heller 
som klubbens revisor eller revisorsuppleant. 

  
 Mandatperioden för en delegat och en suppleant löper från och med ett fullmäk-

tigemöte till därpå kommande fullmäktigemöte. 
  
 Eventuellt inträde av suppleant under mandatperioden skall anmälas till styrelsen. 
 
 
Enligt uppdrag 
 
 
Monica Vikner Stafberg  
Sekreterare SGK 
 


