D"gordning
Årsmöte SRTK 2019-03-24 Sollentun"
1 Justering "v röstl?ngd
2 V"l "v ordför"nde för mötet
3 Styrelsens v"l "v protokollför"re vid mötet
4 V"l "v juster"re som tills"mm"ns med mötesordför"nde sk" juster"
protokollet. De v"ld" juster"rn" ?r dessutom röstr?kn"re.
5 Beslut om n?rv"ro- yttr"nde r?tt förutom "v klubbens medlemm"r
6 FrLg" om mötet blivit st"dgeenligt utlyst
7 F"stst?ll"nde "v d"gordning
8 Styrelsens Lrsredovisning, b"l"ns- och result"tredovisning, redogörelse för
"rbetet med "velsfrLgor s"mt revisorern"s ber?ttelse.
9 F"stst?ll"nde "v b"l"ns- och result"tr?kning s"mt beslut om enligt dess"
uppkommen vinst eller förlust
10 Styrelsens r"pport om det uppdr"g föregLende Lrsmöte "ngivit styrelsen
11 Beslut om "nsv"rsfrihet för styrelsen.
12" Beslut om styrelsens försl"g till verks"mhetspl"n
B Beslut om "vgifter för komm"nde verks"mhetsLr
C Beslut om styrelsens försl"g till r"mbudget
13 Beslut om "nt"let ordin"rie led"möter, "nt"let supple"nter, v"l "v
ordför"nde s"mt beslut om supple"ntern"s tj?nstgöringsordning.
14 V"l "v 1 st revisor och 1 st revisorsupple"nt enligt §9 i dess" st"dg"r.
15 V"l "v v"lberedning enligt §10 i dess" st"dg"r.
16 Beslut om omedelb"r justering "v punktern" 13-15.

17 Övrig" ?renden som "v styrelsen tillskjutits till Lrsmötet eller som sen"st 3
veckor före Lrsmötet "nm?lts till styrelsen. Anm?l"n "v sLd"nt ?rende sk"ll
v"r" skriftligt. Till ?rendet sk"ll styrelsen för beh"ndling pL Lrsmötet "vge
utlLt"nde och l?mn" försl"g till beslut. V?cks vid ordin"rie Lrsmöte försl"g i ett
?rende som inte finns medt"get under punkt 17 k"n, om Lrsmötet sL beslut"r,
?rendet t"s upp till beh"ndling, men inte till beslut.
18Beslut om styrelsens försl"g till Hedersmedlem, med motivering: P"trik
Cederlöf introducer"de Russkiy Toy I Sverige. H"n v"r ?ven den som "rbet"de
hLrt för "tt fL r"sen officiellt godk?nd. P"trik h"r under "ll" Lr vis"t ett stort
intresse för r"sen och h"r ?ven v"rit "ktiv i r"sklubben. H"n v"ldes "v
r"sklubben som present"tör "v r"sen pL SDHKS dom"rkonferens 2014.
Styrelsen ?r enig om "tt P"trik Cederlöf bör utses till Hedersmedlem ( AC
deltog ej i styrelsemötet n?r försl"get togs upp, n?r det diskuter"des och ej
heller n?r det beslut"des)
19 Mötets "vslut"nde

