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Årsmöte AfBR 
Tid: 21 mars 2015 
Plats: Jönköping 
Org.nr:  882000-7501 

Dagordning 

1. Mötet öppnas 
 

2. Fastställande av röstlängd 
  

3. Val av protokolljusterare (2 st) tillika rösträknare 
 

4. Mötets utlysning 
 

5. Val av mötesordförande samt anmälan om styrelsens val av 
sekreterare 
 

6. Fastställande av dagordning 
 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse avseende 2014 
 

8. Revisionernas berättelse avseende 2014 
  

9. Fastställande av resultat och balansräkning 
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10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

 

11. Genomgång av verksamhetsplan och budget för 2015 samt 
inriktning av verksamheten 2015-2016 och budget för 2016 
 

12. Inkommande motioner 
Stödmedlemskap 

13. Styrelsens förslag på medlemsavgift för 2016 
 

14. Fastställande av/beslut om 
a. Verksamhetsplan 2015-2016 och budget för 2016 

 
b. Medlemsavgifter för 2016 

 

15. Val av styrelse, revisorer och valberedning 
a. Ordförande:  
b. Vice ordförande:  
c. Sekreterare:  
d. Kassör:  
e. Ledamot:  
f. Suppleanter:  
g. Revisorer och revisorssuppleanter:  
h. Valberedning:  
i. Ombud och suppleanter till förbundets kongress eller uppdrag till styrelsen att 
utse dessa: 

16. Fråga om omedelbar justering av punkterna 14 och 15 
Årsmötet beslutade att omedelbart justera punkterna 14 och 15. 

17. Övriga ärenden (endast diskussion - ej beslut) 
•  

18. Utdelning av priser och förtjänsttecken 
- Avtackningar 
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- Diplom topparna 
- Utmärkelser och diplom till de som ansökt om detta:  
 

19. Mötet avslutas 
 
 
 
 
 
 
Madeleine Wiström, Mötessekreterare  Namn, mötesordförande 
   

Namn, justerare  Namn, justerare 
 

 
Svenska Beauceronklubben, AfBR 
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