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Dagordning för årsmöte SCPK 2020-03-28
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Årsmötets öppnande.
Fastställande av röstlängden.
Val av mötesordförande.
Rasklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare.
Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska
justera protokollet.
Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 moment 2.
Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst.
Fastställande av dagordningen.
Genomgång av:
a. Rasklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande av mål
och uppdrag från föregående årsmöte,
b. Balans- och resultaträkning,
c. Revisorernas berättelse.

10.
11.
12.

Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst eller
förlust.
Beslut om ansvarsfrihet för rasklubbsstyrelsen.
Genomgång av rasklubbsstyrelsens förslag avseende:
a. Mål,
b. Rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det
närmast följande verksamhetsår,
c. Medlemsavgift enligt § 4 för närmast kommande verksamhetsår,

13.
14.
15.

Beslut i ärenden enligt punkt 12.
Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål.
Val av rasklubbsstyrelse samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

16.

val av ordförande för en tid av ett år,
val av sekreterare för en tid av två år,
val av vice ordförande för en tid av två år
val av två ordinarie ledamöter för en tid av två år,
val av suppleant för en tid av två år,
val av suppleant (fyllnadsval) för en tid av ett år
beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.

Val av revisorer och revisorssuppleant enligt § 9.
a) val av två revisorer för en tid av ett år,
b) val av två revisors suppleanter för en tid av ett år.

17.

Val av valberedning enligt §10.
a) val av sammankallande i valberedningen
b) val av en ledamot i valberedningen för en tid av två år,

18.
19.
20

Beslut om omedelbar justering av punkterna 15 – 17.
Beslut om rasklubbsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte behandlats
under punkt 13.
a.

Subventionerat medlemskap

Mötets avslutande.
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Väcks vid årsmötet förslag i ett ärende som inte finns medtaget på dagordningen kan, om mötet så
beslutar, ärendet tas upp till diskussion men inte till beslut.
Förslag under 12 c)
Medlemsavgift 2021
Under 2020 är SCPK:s medlemsavgift 580 kronor för inrikes medlem och 710 kronor för
utlandsmedlem (SCPK 180 kronor + förbundsavgift SBK 400 kronor inrikes- och 530 kronor för
utlandsmedlem). Familjemedlem 120 kronor.
SBK:s kongress hålls i maj och förväntas föreslå oförändrad förbundsavgiften 2021.
Förslag för 2021 är oförändrad medlemsavgift, förutom ev. med den förbundsavgift som beslutas
enligt kongressen.
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Verksamhetsberättelse för Svenska Chodský pesklubben 2019
Syfte
Klubbens syfte har varit att sprida kunskap om hundrasen Chodský pes i Sverige och:
1) bidra till ett gott hundägarskap genom att varje presumtiv valpköpare förstår vad som krävs av
en ägare för att en Chodský pes ska vara en sund, harmonisk och lycklig hund.
2) bidra till en frisk och sund avel av rasen Chodský pes.
Mål
Klubben har haft som mål att kännetecknas av en vänlig och välkomnande attityd samt att alltid ha
hundens bästa i fokus.
Bakgrund
• 2010 godkände Svenska Kennelklubben Chodský pes som ras.
• 2013 bildades Svenska Chodský pesklubben.
• 2014 Anslöts Svenska Chodský pesklubben till Svenska Brukshundklubben som specialklubb.
Den svenska populationen är förhållandevis liten och per 2019-12-31 uppgick den till 321 registrerade
individer, av dessa är 116 individer importerade. Populationen beräknas öka med mellan 50 – 70
individer per år. Rasklubben har ett viktigt arbete i att verka för en positiv utveckling avseende
uppbyggnad av rasen i Sverige. Medlemsantalet beräknas öka med mellan 10 – 14 personer per år, vilket
motsvarar en ökning med 20 % av populationens beräknade ökning.
Antal medlemmar uppgår per 2019-12-31 till 119 stycken.
Erfarenhetsutbyte och träffar för medlemmar
• Klubben ska verka för att medlemmarna ges möjlighet att träffa varandra.
• Klubben ska, efter förmåga och medlemsintresse, anordna träffar.
Klubbens centrala arbete
• Verka för att arrangemang som genomförs av klubben inte redovisar underskott.
Genomförda aktiviteter
Klubbens främsta arbete bedrivs i sektorer, arbetsgrupper och kommittéer, vilka avrapporterar sina
respektive verksamheter i separat text nedan.
Styrelsen
Styrelsen har under 2019 haft elva protokollförda möten i telefonkonferensform. Under
verksamhetsåret har styrelsen behandlat:
•
•
•

46 diskussionspunkter
106 ingående skrivelser
15 utgående skrivelser

Förutom planlagda möten har styrelsen kontinuerlig kommunikation via mail och genom en sluten
Facebook grupp.
Representant från klubben har deltagit vid SBK:s konferenser, kongressen och dialogmöten.
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Klubben har verkat för att sprida information och kunskap om rasen
Antal besök på klubbens hemsida uppgår till närmare 17 500 besök under året. Klubben har under
verksamhetsåret varit aktiv i sociala medier och har även en egen Facebook sida ”Svenska Chodský
pesklubben” och ett konto på Instagram. Via klubbens hemsida och sociala medier har flertalet
personer fått svar på sina frågor om rasen och ett antal har även fått en kontaktperson för att träffa
en Chodský pes.
Under ”Stora Stockholm” bemannade klubben en rasmonter som var välbesökt.
Klubben har verkat för erfarenhetsutbyten och träffar
Klubben har under året genomfört ett träningsläger i Kungsör under september. Under lägret
fanns utrymme för bra träning och trevlig samvaro. Klubben under verksamhetsåret skickat ut tre
informationsbrev till medlemmarna.
Sektorn för Avel- och hälsa
Arbetet med att inhämta och öka kunskaperna om framförallt DM (degernerativ myelopati) och
epilepsi har fortgått.
Under våren har arbetsordning för RUS och avelsrådet tagits fram. Arbetsordningen har antagits av
styrelsen.
Ett öppet hälsoregister har publicerats. Sektorn har under året arbetat med en mentalenkät.
En arbetsgrupp har analyserat och utformat MH-profil för rasen, den blev väl mottagen på
mentalhelgen och uppfödarkonferensen under hösten.
SBK efterlyste hundar för utvärdering av MT2017, chodský pes representerades av 3 hundar.
I september så anordnades MT/MH och exteriörbeskrivning under två dagar på Mjölby BK.
Klubben erbjöd också medlemmarna en föreläsning om mentalitet på lördag kvällen.
Uppfödarkonferensen i oktober lockade ca 15 deltagare. Föredrag om avel i små populationer och
epilepsi, HD-statistik samt mentalitet.
Temat för RAS/RUS konferensen i november var revidering/förbättring av MT2017 och
arbetsmeritkrav för cert på utställning.
Planering för Avelskonferens april 2020 pågår.
Under verksamhetsåret har sektorn reviderat avelsrekommendationer gällande HD och ep.
Sektorn har bestått av Lotta Eriksson (sammankallande), Pia Bäckman, Ingela Pettersson, Ann
Olsson, Sandra Siverman. Under året utökades sektorn med Yvonne Brink.
Avelsrådet
Avelsrådet bildades under 2018 har och avser att bistå med information i frågor från i huvudsak
uppfödare. Avelsrådet har haft kontakt via en sluten Facebookgrupp samt haft
telefonkonferensmöte under verksamhetsåret.
Avelsrådet har fortsatt sin insamling av information från kollegorna i Tjeckien och i de övriga
nordiska länderna avseende hälso- och mentalstatistik samt övriga uppkomna frågeställningar för att
analysera hur vi bäst förädlar och förvaltar vår ras i Sverige. Eftersom rasen är under uppbyggnad
och därmed i ett känsligt läge eftersom intresset för rasen är stort och trolig stark populationsökning
väntas. Avelsrådet har identifierat och prioriterat frågeställningar om bibehållande av ursprung samt
förbättrande av hälsa, mentalitet och funktion samt främja förekomsten av svenskfödda valpar. Vi
önskar ett gott samarbete med de uppfödare som finns i Sverige och de som förväntas sälla sig till
skaran.
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Avelsrådet har under året bestått av Ann Olsson (sammankallande), Sandra Siverman och Pia
Bäckman (t.o.m september).
Sektorn för Utbildning- och tävling
Rasklubben har under året erbjudit ett läger med möjlighet till träning och utveckling. Lägret har
planerats av en lägerkommitté som rapporterat till sektorn för utbildning och tävling.
Lägret hölls sedvanligt på Ekuddens camping i Kungsör 29/8 till 1/9 med 24 deltagare. På lägret har
det funnit möjlighet att träna såväl bruksarbete som lydnad, Nose Work, specialsök och även
freestyle.
Sektorn planerade för ytterligare ett läger på Norrköpings bk i maj, tyvärr fick detta ställas in pga. få
anmälda. De som anmält sig erbjöds alternativa aktiviteter.
Sektorn har under året inrättat ett diplom för korning som kan köpas till hundar med godkänd
korning i Sverige. 17 hundar har under året fått diplom utfärdade.
Sektorn för utbildning och tävling har under året bestått av Carina Sehlin (sammankallande), Eva
Sahlin, Eva Söderlund och Kim Törnblom.
Arbetsgrupp RAS (Rasspecifika Avelsstrategier)
Rasklubbens RAS-dokument godkändes av SKK i april 2015. Eftersom dokumenten ska uppdateras
var femte år åligger det rasklubben att ta fram material till en uppdaterad version till 2020. Detta
innebär ett stort arbete som kräver engagemang från flera delar av rasklubben.
Arbete med detta pågår och har samorganiserats med arbetet inför Exteriördomarkonferensen.
Arbetsgruppen har bestått av Åsa Tiderman (sammankallande), Sandra Siverman och Lotta
Eriksson.
Arbetsgruppen Exteriördomarkonferens 2019
SBK anordnade 19 oktober en exteriördomarkonferens där exteriördomare fick en ordentlig
genomgång av de raser som SBK har avelsansvar för. Chodský pes presenterades genom ett bildspel,
ett omfattande ras-kompendium samt genom presentation av 6 olika hundar av mycket god kvalitet.
Presentationsmaterialet har tagits fram i samråd med den tjeckiska rasklubben för att säkerställa att
bedömningarna valideras mot hemlandet.
Arbetsgruppen har genom ett gediget arbete förberett konferensen och presentationsmaterialet.
Arbetsgruppen har bestått av: Håkan Sjödin (sammankallande), Yvonne Brink, Åsa Tiderman,
Sandra Siverman samt Victoria Johansson (behjälplig med översättningar till svenska).
Arbetsgruppen för gemensam utställning med 1SACK 2020
Ullareds brukshundklubb 30 maj 2020 samt domaren Peter Rehanek från Tjeckien är bokade.
Planeringen av arrangemanget har fortsatt under året.
Arbetsgruppen har bestått av Lotta Eriksson (sammankallande), Eva Söderlund, Ellinor Brusell samt
Sanna Fransson.

1

SACK=Svenska Australian Cattledog Klubben
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Information och PR-sektorn
Svenska Chodský pesklubben har som mål att delge aktuell information om ämnen och händelser
som är viktiga för rasen och som kan ge mervärde åt medlemmarna. Nyhetsbreven skickas ut via
mejl och genom medlemsregistret. Nyhetsbreven publiceras även på rasklubbens hemsida. Under
året har tre nyhetsbrev skickats ut.
17 januari lanserades klubbens nya hemsida och under året har även anpassad webbshop utvecklats.
De nya hemsidan har under året haft ca 17500 besökare.
Arbetsgruppen har bestått av Anne Lagerström (sammankallande) Pia Bäckman, Eva Söderlund och
Ingela Pettersson.
Arbetsgruppen för Allroundpris -vandringspris
Svenska Chodský pesklubben har ett vandringspris för ”Bästa allround hund”. Syftet är att stimulera
all form av aktivitet med hundarna. Under året har arbetsgruppen uppdaterat statuterna för
vandringspriset. Arbetsgruppen tar också emot ansökningar och rangordnar dessa.
Priset består av en vacker chodský pes staty som vandringspris, och ett mindre pris som pristagaren
får behålla.
Arbetsgruppen har bestått av Lotta Eriksson (sammankallande), Ylva Edbäck, Åsa Siverman och
Sandra Siverman
Priskommittén för hederspris
Svenska Chodský pesklubben har ett antal hederspris (HP) vilka utdelas på klubbens årsmöten.
Syftet med HP är att främja tävlande och skapa en attraktiv atmosfär kring att tävla.
Hederspriset består av en tavla som vinnaren får behålla. Kommittén tar emot ansökningar samt
rangordnar pristagarna inför presentationen av vinnarna på årsmötet.
Kommittén har bestått av Ingela Pettersson (sammankallande) och Pia Bäckman

Ordförande: Åsa Tiderman

Vice ordf: Lotta Eriksson

Sekreterare: Pia Bäckman

Ledamot: Sandra Siverman

Kassör: Ann Olsson

Ledamot: Carina Sehlin

Styrelsen tackar för ett innehållsrikt 2019 och ser med entusiasm fram emot ett än mer innehållsrikt
2020.
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Bokslut 2019-12-31
Resultaträkning
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Balansräkning
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Verksamhetsplan 2020
Mål
•
•

•

Klubben mål är att bidra till en sund utveckling av rasen såväl exteriört, hälsomässigt som
mentalt.
Klubbens mål är att så många svenska hundar som möjligt ska ha känd mental status
genom information.
Personer som är intresserade av rasen ska ha tillgång till korrekt information om rasen och
dess egenskaper som vall- och brukshund.

Aktiviteter för att uppnå målen
• Utarbeta fullständiga Rasspecifika avelsstrategier, RAS, med målsättning att vara klara
under 2020 för inlämnande till under senare delen av verksamhetsåret.
• Förbereda och genomföra gemensam utställning med Svenska Australian Cattledog
Klubben (SACK), vilken planeras äga rum 30 maj 2020.
• Verka för att klubbens sociala medier och hemsida är seriös och trevlig.
• Medverka vid olika evenemang samt eventuellt större utställningar som Stockholm
hundmässa 2020 med information om rasen.
• Eventuellt genomföra ett läger för vallning om efterfrågan finns.
• Genomföra ett träningsläger i Kungsör under september.
• Klubben ska vid tre tillfällen per år informera medlemmarna om aktuella frågor via ett
informationsbrev per mail.
• Rasklubben ska också verka för att stötta i att anordna träning, träffar och
uppfödarföreläsningar efter önskemål och behov.
Aktiviteter på detaljnivå
- Verksamhetsplan avseende sektorn för Avel- och hälsa
Sektorn ska försöka ta fram en hanhundslista till hemsidan.
Sektorn kommer att fortsätta sitt arbete att ta fram fakta och statistik gällande hälsa för att
främja en god utveckling av rasen. Man kommer även att öka sitt samarbete med den
tjeckiska rasklubben samt rasklubbar i de nordiska länderna.
Sektorn består av Lotta Eriksson (sammankallande), Ann Olsson, Sandra Siverman, Pia
Bäckman, Yvonne Brink och Ingela Pettersson
-

Verksamhetsplan avseende sektorn för Utbildning- och tävling
Sektorn för utbildning och tävling kommer under året att om formatera sitt arbete och
ansvarsområden. Nya deltagare i sektorn kommer också att rekryteras. Sektorn ska
genomföra ett träningsläger i augusti-september.
Officiellt rasmästerskap är planerat att äga rum 21 – 22 maj 2020 på Fagersta
brukshundklubb. Tävlingslydnad samt Nose Work.
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Klubben ska ansöka om att bli godkänd och registrerad som tävlingsanordnare hos Svenska
Nose Work klubben (SNWK).
Sektorn planerar även en officiell brukstävling under hösten 2020 i Örebro.

Sektorn består av: Carina Sehlin(sammankallande), Eva Sahlin, Eva Söderlund och Kim
Törnblom.
-

Verksamhetsplan avseende arbetsgruppen RAS (Rasspecifika Avelsstrategier)
Arbetsgruppen kommer under året att arbeta med att komplettera det befintliga RASdokument med ny statistik och nya avelsrekommendationer. Målsättningen är att ha ett
första utkast klart till augusti för att detta ska kunna gå ut till referenspersoner för att få in
åsikter och synpunkter till september. Därefter kommer dokumentet att arbetas om och
skickas till SBK-avel och hälsa under oktober månad.
Arbetsgruppen består av Åsa Tiderman (sammankallande), Sandra Siverman, Lotta
Eriksson och Yvonne Brink.
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Budget 2020
Chodsky Pes
Intäkter

Utfall 2019

Budget
2020

Medlemmar
Läger

18 880 kr

19 000 kr

20 950 kr

21 000 kr

Beskrivningar/prov
Övrigt
Försäljning

9 041 kr

3 000 kr

4 509 kr

2 000 kr

225 kr

500 kr

Total

53 605 kr

45 500 kr

-1 250 kr

-1 250 kr

-1 051 kr

-1 000 kr

-4 609 kr

-2 000 kr

-610 kr

-650 kr

-7 026 kr

-5 000 kr

-2 438 kr

-4 500 kr

-3 532 kr

-8 100 kr

-9 491 kr

-8 000 kr

-11 800 kr

-5 000 kr

-7 795 kr

-2 000 kr

Summa intäkter

Kostnader

Bankkostnader
Kontorsmaterial
Medlemsvård
Försäkringar
Bokföring/IT
Informationsmaterial
Utbildning
Kostnader för verksamhet
Lokalhyror
Inköp
Utställning

-6 000 kr

Totala kostnader

-49 602 kr

Summa kostnader
Tänkt resultat

-43 500 kr

-43 500 kr
4 003 kr

2 000 kr

14

Årsmöteshandling 2020

Valberedningens förslag till SCPK:s styrelse för år 2020
Styrelse, revisorer och valberedning
Valberedningens förslag
Ordförande på 1år (nyval)
Ledamot 2 år (vice ordförande)
Ledamot 2 år (sekreterare)
Ledamot 2 år
Ledamot 2 år
Suppleant 2 år
Suppleant på 1 år (fyllnadsval)
Revisorer 1 år
Revisorssuppleanter 1 år
Valberedning
Sammankallande på 1 år
Ledamot på 2 år

Förslag tas fram av årsmötet
Förslag tas fram av årsmötet

Sittande med 1 år kvar
Ledamot (kassör)

Ann Olsson

Ledamot

Carina Sehlin

Valberedning
Ledamot

Jennie Olausson
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Uttryck
Acklamation
Adjungera
Ajournera
Ansvarsfrihet
Arbetsordning
Avslag
Begära ordet
Beslutsmässig, Beslutför
Bifall
Budget
Dagordning
Debatt
Delegat
Delegation
Delegera
Enhälligt
Firmatecknare
Föredragande
Förhandling
Förtroendevald
Ideell förening
Justering
Jäv, Jävig
Kallelse
Kommitté
Kompromiss

Förklaring
Omröstning med ja- eller nejrop
Att till styrelsen utse tillfällig ledamot utan rösträtt (t.ex en
sakkunnig i speciell fråga)
Ta paus i mötet
Godkännande av styrelsens verksamhet för året som varit
Dokument som beskriver vilka uppgifter en
styrelse/kommitté/arbetsgrupp har och vilka befogenheter de
har
Majoriteten säger nej till redovisat förslag
Räcka upp handen och vänta på sin tur att prata
Minsta antal närvarande röstberättigade som krävs för att beslut
ska kunna fattas
Majoriteten säger ja till redovisat förslag
Ekonomisk plan för verksamheten
Förteckning över de ärenden i den ordning de ska behandlas vid
mötet
Meningsutbyte, diskussion
Ombud
Utsänd grupp med speciell uppgift (ofta förhandla)
Föra över beslutsrätt till någon annan, till exempel VU
Beslut som alla är överens om
Den/de som har rätt att skriva på värdehandlingar för
föreningen
Den som redogör för en fråga, ofta någon från styrelsen
Överläggning i syfta att sluta avtal, fatta beslut med mera
Av väljarna på årsmöte, kongress m.m. vald person till styrelsen
Förening som inte omfattas av lagen om ekonomiska föreningar
eller lagen om samfällighet
Underskrift för intygande om t.ex. protokollet riktighet
Person som inte deltar i beslut till följd av släktskap, att
han/hon är direkt personligen berörd
Information till ledamöterna om tid och plats för nästa
styrelsemöte
En grupp som utses av styrelsen/mötet för en speciell fråga
Jämkning, ömsesidig eftergift, överenskommelse efter
förhandling

16

Årsmöteshandling 2020

Uttryck
Konstituera
Ledamot

Majoritet

Mandat
Mandattid
Motion
Nominering
Närvarorätt
Ordningsfråga
Paragraf
Per capsulam beslut (per
skalle)
Praxis
Prejudikat
Presidium
Protokoll
Proposition
Propositionsordning
Remiss
Replik
Reservation
Revision, Revidera
Revisor
Rösträknare

Förklaring
Styrelsen fördelar de olika posterna inom styrelsen och även
beslutar om vem/vilka som har rätt att teckna
firman/föreningen
Röstberättigad person i styrelse
Absolut: Minst en röst mer än hälften
Relativ (endast vid personval): Den som får flest röster
Enkel: Kan vara absolut eller relativ
Kvalificerad: Vanligtvis i stadgarna för stadgeändring eller
föreningens upplösning, till exempel två tredjedelar eller tre
fjärdedelar av rösterna
Rätt att tala och rösta för medlemmarna
Den längsta tid mandatet gäller
I förväg insänt skriftligt förslag att beslutas på årsmötet
Förslag på personer till olika uppdrag
Vid medlemsmöten: Alla som är medlemmar i föreningen
Vid styrelsemöten: Endast valda ledamöter och suppleanter samt
den person som styrelsen bjuder in
Bryter talarlista och gäller då något formellt i mötesordningen
(t.ex. fråga om rast eller påpekande av något formellt fel)
Del av lag, avtal, protokoll
Beslut som i brådskande fall mellan styrelsemöten måste tas.
Ordförande lämnar förslag till enskilda ledamöterna, muntligt
eller skriftligt. Ledamöternas ståndpunkter samlas in och
protokollförs och skrivs in att beslutet har fattats per capsulam.
Nästa ordinarie styrelsemöte bör bekräfta beslutet
Sed, hur man brukar göra inom föreningen
Vägledande beslut eller dom
I samband med medlems-, årsmöte, de personer som valts att
leda mötet (ordförande och sekreterare)
Skriftlig sammanställning av beslut eller överenskommelse på
mötet
Förslag från styrelsen/ordförande till mötet
Den beslutsordning som mötesordförande föreslår mötet.
Förslag till sådan måste alltid presenteras om antalet förslag är
tre eller fler. Mötet måste godkänna detta innan beslut fattas
Fråga/ärende som överlämnas till instans/person för yttrande
Bemötande, svar
Notering i protokoll att man tar avstånd från fattat beslut. Fritar
från ansvar för beslut (gäller den som har rösträtt)
Revisorers granskning av ekonomi och verksamhet
Person som är utsedd av årsmötet att granska räkenskaper och
verksamhet
Person som är utsedd av medlemsmötet att räkna röster vid
omröstning (ofta av praktiska skäl samma som justerare)
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Uttryck
Rösträtt
Stadgar
Streck
Styrelse
Suppleant
Talarlista
Tilläggsyrkande
Utslagsröst

VU

Valberedning
Verksamhetsberättelse
Verifikation
Votering
Yrka, yrkande
Yttranderätt
Årsberättelse/redovisning
Årsbokslut
Återremiss, Återremitera
Övriga frågor

Förklaring
Utövas av ordinarie ledamot eller tjänstgörande suppleant
Regler, "föreningens lag"
(I talarlistan) innebär beslut om att fastställa talarlistan, varefter
ingen får anmäla sig för att tala
De personer som väljs på årsmötet att sköta föreningens
angelägenheter till nästa årsmöte
Ersättare vid ordinarie ledamots förhinder (får då rösträtt). Bör
delta i alla möten och har då yttrande och förslagsrätt
Mötesordförandes förteckning över dem som begärt ordet och i
vilken turordning
Förslag som knyter an till tidigare framlagt förslag
Innehas av ordförande vid lika röstetal vid styrelsemöten (för
övrigt gäller stadgarna)
Verkställande utskott. Mindre grupp (minst 3 personer) av
styrelsen som förbereder vissa ärenden så att styrelsen har
lättare att fatta beslut. Vissa beslut kan styrelsen ge VU mandat
att fatta
Personer som fått i uppdrag att lägga fram förslag om vilka som
ska väljas till olika förtroendeposter
Årsredogörelse från styrelsen, vad man gjort och vad det har
kostat
Bestyrkt kvitto eller annan handling som numreras och skrivs in
i bokföringen
Begäran om omröstning vilken kan ske öppet eller slutet enligt
stadgarna varefter rösterna räknas ihop. Rösträkning
Föreslå, förslag
Får, enligt praxis, den som har närvarorätt vid mötet (t.ex.
suppleant, adjungerad)
Verksamhetsberättelse och bokslut
Redovisning av årets verksamhet i pengar. Se
Verksamhetsberättelse
Förslag som sänds tillbaka för komplettering, ytterligare
bearbetning
Dagordningspunkt där nya frågor tas upp för diskussion (inte
beslut)
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