Dalälvskattens årsmöte 2018
Lördagen den 3 mars 2018 klockan 13.00
Fornby Folkhögskola i Borlänge
Dalälvskattens styrelse kallar till ordinarie årsmöte
Dagordning
1.

Mötets öppnande samt behöriga utlysande

2.

Upprättande av närvarolista och fastställande av röstlängd
för årsmötet

3.

Dagordningens godkännande

4.

Val av mötesordförande

5.

Val av mötessekreterare

6.

Val av två justerare för årsmötet

7.

Val av två rösträknare för årsmötet

8.

Styrelsens verksamhetsberättelse föredrages

9.

Balans- och resultaträkning fastställes

10.

Revisionsberättelse föredrages

11.

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

12.

Val av styrelse med flera

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

V Ordförande
Kassör
Ledamot
Ledamot
Valberedning 3 st
Sammankallande är
den med flest röster
Revisor
Revisor
Revisorsuppleant
Studieombud (fylln.val)

13.

Verksamhetsplan för 2018

14.

Budget för 2018

15.

Fastställande av årsavgifter för 2019

16.

Motioner

17.

Övriga frågor

18.

Mötets avslutande

Anmäl om du vill vara med på årsmötet,
så att vi kan se till att det finns sittplatser
och fika till alla. Anmäl dig till
Maja Karlsson senast den 1 mars 2018.
E-post: maja@dalalvskatten.se
Telefon: 070-542 69 07
Årsmöteshandlingar delas ut på mötet,
vill du ha handlingar i förväg kontaktar
du avelssekreterare Ewa Jansson.
E-post: ewa@dalalvskatten.se
Telefon: 070-749 31 97
Är det något du önskar förändra i
Dalalvskatten, nuvarande stadgar finns
på hemsidan. Motioner skall vara hos
Maja Karlsson senast den 1 mars 2018.

Nuvarande
2 år
2 år
2 år
2 år
1 år
1 år
1 år
1 år
1 år

Lars Hammar
Kristina Kjell
Monica Mikaelsdotter
Emma Löfvall
Hanna Brobäck
Linda Nielsen
Maria Jacobsson
Helena Widenby
Jeanette Östby
Ann-Christin Westlund
Vakant

Efter årsmötet kan den som vill stanna
kvar så går vi igenom handlingarna till
SVERAKs årsmöte, främst motioner och
personval.
Vi bjuder på smörgåstårta, kaffe eller
annan dryck, var vänlig att meddela
Maja vid anmälan om du är allergisk
mot något.

Utdelningen av priser till årets
DÄK-katter 2017
sker i anslutning till årsmötet.

Varmt välkomna önskar vi er alla!

