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Kallelse till årsmöte 
 

 

 

 

 

Den lördag den 5 mars 2022 

klockan 11.00 

 

Plats: Ronneby Brunn 
 

Anmälan om deltagande görs till kontakt@sbkblekinge.se  

senast den 25 februari 2022. 
 

 

1. Mötets öppnande 

 

2. Fastställande av röstlängd. 

 

3. Val av mötesordförande. 

Till mötesordförande 

 

4. Styrelsens anmälan av protokollförare. 

 

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande 

ska justera protokollet. 

 

6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av valda delegater och av personer enligt 

§7 moment 6. 

 

7. Fråga om mötet 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 resultatredovisning. 

c) Revisorernas berättelser.  

 

10. Fastställande av balans och resultaträkning samt beslut om ekonomiska dispositioner 

av vinst och förlust. 

 

11. Beslut om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen. 
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12. Genomgång av distriktsstyrelsens förslag angående: 

a) Mål 

b) Rambudget 

c) Medlemsavgift enligt §4 för närmast kommande. 

d) Andra ärenden samt motioner vilka distriktsstyrelsen har bedömt kan ge 

konsekvenser för verksamhet eller ekonomi. Inga motioner finns. 

 

13. Beslut i ärenden enligt punkt 12 

 

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

 

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

tjänstgöringsgrad. 

 

Val av ordförande (1 år nyval)  Göte Karlsson  

Val av vice ordförande (omval 2 år) Tony Rannebjer 

Kassör (1 år kvar)   John Rehn 

Sekreterare (2 år omval)  Gullvi Gullander 

Ledamot (1 år kvar)  Patrik Karlsson 

Ledamot (1 år kvar)  Fredrik Berg 

Ledamot (2 år omval)  Christin Gidlöv  

Suppleant (2 år omval) – Tjänstgöringsord. 1 Lena Eriksson  

Suppleant (1år kvar)     – Tjänstgöringsord. 2 Eva Malmport 

 

16. Val av revisorer och revisionssuppleant enligt §9 

Revisor (1 år omval)  Linda Ohlsson 

Revisor (1 år omval)  Ingrid Lindfalk 

Revisorsupl. (1 år omval)  Martha Landin 

Revisorsupl. (1 år omval)  Alf Karlström 

 

17. Val av valberedningen enligt § 10 

Sammankallande (1år)   

Ledamot (2 år)   

Ledamot (1 år)   

 

18. Beslut om omedelbar justering av punkt 15 - 17. 

 

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

behandlats under punkt 12 - 13. 

 

20. Mötets avslutning 
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Sändlista e-mejl: 

Distriktets klubbar och kommittéansvariga 

Distriktetsstyrelse och hedersledamöter 

Rasklubbombud 

Revisorer 

Valberedning 

 


