Kallelse
Smålands Taxklubb kallar härmed sina medlemmar till ordinarie årsmöte lördagen den 7 mars
2020, klockan 10.00 på Nässjö Jaktskyttecenter. Fika finns mellan klockan 9.30 – 10.00.
Årsmötet börjar med ett framförande av SvTKs ordförande Gerhard Lilliestierna, därefter lunch och
efter lunchen årsmötesförhandlingar.
Årsberättelse samt årsredovisning för verksamhetsåret 2019 finns att läsa och ladda ner på
klubbens hemsida www.smalandstaxklubb.se. Ni som vill ha årsberättelsen i pappersformat
kontaktar Elisabeth Karlsson på tel. 070- 663 14 13 alt. elisabeth@smalandstaxklubb.se.
Dagordning.
1. Justering av röstlängden
2. Val av ordförande vid årsmöte
3. Anmälan av styrelsen utsedd sekreterare
4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare, som jämte mötesordförande skall justera
årsmöte protokoll
5. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
6. Fastställande av dagordning
7. Behandling av klubbstyrelsens årsredovisning/verksamhetsberättelse för sist förflutna
verksamhetsår jämte revisionsberättelse
8. Fastställande av balansräkning för verksamhetsåret 2019
9. Fråga om disposition av vinst eller förlust enligt sagda balansräkning
10. Fråga om ansvarsfrihet för klubbstyrelsen
11. Val av ordförande i klubben (ett år)
12. Val av övriga ledamöter i klubbstyrelsen (två år)
13. Val av två revisorer samt två revisorssuppleanter
14. Val av lokalt avelsråd eller motsvarande funktion i av HS utsedd avelsorganisation
15. Val av valberedning om tre personer varav en sammankallande
16. Omedelbar justering av valen
17. Behandling av motion ställd till lokalklubben
18. Övriga ärenden som finns upptagna på dagordning
• ”Anvisningar och ersättning avseende Smålands Taxklubb”
• Förslag av hedersmedlemmar
19. Övriga ärenden ej upptagna på dagordningen enligt fyrafemtedelsregeln
20. Utdelning av vandringspriser, förtjänsttecken och avel- och uppfödarpriser
21. Mötets avslutning
Lunch serveras till ett pris av 125 kr, kött (kotlettrad) eller fisk (spättafilé). Fullständig meny
finns på hemsidan. Anmälan till middagen görs senast 28 februari till tel. 070-444 64 84 eller
via mail rebecka@smalandstaxklubb.se.
På årsmötet kommer rosetter att delas ut till de taxar som under året erhållit Championat i
någon form meddela Rebecka Lönnqvist på tel. 070-444 64 84 eller via mail
rebecka@smalandstaxklubb.se vilken kategori din hund har fått sitt championat i.
Välkomna!

