
DAGORDNING  

Årsmöte Svenska Schäferhundklubben, Västra Distriktet den 23 maj 2020,  

kl 10.00. 
 

1. Mötets öppnande 

 

2. Fastställande av röstlängden. 

 

3. Val av mötesordförande. 

 

4. Regionstyrelsens anmälan om protokollförare. 

 

5. Val av två justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska 

justera protokollet. 

 

6. Beslut om närvaro- och yttranderätt. 

 

7. Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst. 

 

8. Fastställande av dagordning. 

 

9. Genomgång av 

a. distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande av 

mål och uppdrag från föregående årsmöte 

b. balans- och resultaträkning och 

c. revisorernas berättelse. 

 

10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst eller 

förlust. 

 

11. Beslut om ansvarsfrihet för den avgångna distriktsstyrelsen. 

Kommentar: Mot bakgrund av den utredning som SBK:s arbetsgrupp utför, föreslås att 

mötet bordlägger punkterna 9-11 till dess utredningen är klar. Verksamhetsberättelse och 

revisionsberättelse för 2020 bifogas årsmöteshandlingarna för kännedom. 

 

12. Fastställande av aktuell balansräkning per 11 maj 2021. 

Kommentar: Denna balansräkning anger utgångspunkten för den nya styrelsens 

handlingsutrymme. 

 

13. Genomgång av den nya distriktsstyrelsens primära uppgifter. 

a) Hantering av distriktets tillgångar. 

Kommentar: Mot bakgrund av distriktets nuvarande ekonomiska ställning är det av 

avgörande betydelse att besluta om distriktets träningsplan och stuga. Är det vettigt att 

distriktet behåller en centralt belägen träningsanläggning, t.ex. inför en framtida 

utbildningssatsning inom klubben. För det fall dessa tillgångar ska behållas, måste 

detta finansieras, t.ex. med nya sponsorintäkter eller bidrag från lokalklubbar, och 

avtalet med Göteborgs kommun eventuellt omförhandlas. Denna fråga måste prioriteras 



av den tillträdande styrelsen eftersom avtalet i dess nuvarande form kräver att man tar 

ställning till eventuell uppsägning senast 30 juni.  

b) Bistå den oberoende arbetsgrupp som SBK tillsatt samt kalla till extra 

medlemsmöte/årsmöte när utredningen är klar för att då bland annat hantera frågor 

kring ansvarsfrihet. 

c) Rambudget. 

Kommentar: Av uppenbara skäl finns det f.n. inte någon rambudget för innevarande 

verksamhetsår. Förutom för de ekonomiska förskott som CS hittills lämnat distriktet 

finns beslut om att bevilja distriktet kredit på max 25 000 kr, mot säkerhet i den 

förväntade medlemspengen de två nästkommande åren. Anledningen till detta är att ge 

den nu tillträdande distriktsstyrelsen en reell möjlighet att överväga de möjligheter som 

finns för att distriktet ska fortleva. 

 

d) Det antecknas att några motioner att handlägga inte inkommit under 2020. 

 

14. Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål.  

Kommentar: Överväga om det är lämpligt och möjligt att fullfölja den planerade 

utställningen den 29 augusti i år. 

 

15. Val av regionstyrelse enligt § 8 moment 1 samt beslut om suppleanternas 

tjänstgöringsordning. 

a) Ordförande 1 år 

b) Vice ordförande  2 år 

c) Sekreterare 1 år 

d) Kassör 2 år 

e) Ledamot 1 år 

f) 1.e suppleant 2 år 

g) 2:e suppleant 1 år 

  

16. Val av revisorer och revisorssuppleant enligt § 9 

a) Två ordinarie revisorer  1 år 

b) En revisorssuppleant  1 år 

 

17. Val av valberedning enligt 10 § 

a) Ledamot sammankallande  1 år 

b) Ledamot  2 år 

c) Ledamot   1 år 

 

18. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 och 15–17. 

 

19. Beslut om distriktsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte behandlats under 

punkt 13. 

 

20. Övriga frågor 

 

21. Mötets avslutande 

 


