
Protokoll fört vid ordinarie/årsmöte k för Old English Sheepdog Sällskapet 

söndagen den 27 februari 2021 utfördes som ett webinar genom google  

  

Mötet öppnades av  

som hälsade samtliga välkomna. 

  

§ 1 Justering av röstlängden 

  

§ 2 Val av ordförande för mötet 

 Till mötesordförande valdes 

  

§3 Styrelsens anmälan om protokollförare för mötet 

 Styrelsen anmälde      till protokollförare. 

  

§ 4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden 

 skall justera protokollet 

 Mötet valde        och  

  

§ 5 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom klubbens medlemmar. 

 Samtliga närvarande var medlemmar i klubben. 

  

§ 6 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst. 

 Kallelse till klubbmötet var införd i julnumret av Bobtail samt utlagt på klubben  

  samt hemisda och på FB. 

 Vilket godkändes av mötet. 

 § 7 Fastställande av dagordningen  

Mötet fastställde dagordningen. 



  

§ 8 Styrelsens årsredovisning, balans- och resultatredovisning, redogöresle för arbetet        
med avelsfrågor samt revisorernas berättelse. 

 Verksamhetsberättelse, balans- och resultatredovisning genomgicks.  
Revisorenas berättelse upplästes 

  

  

§ 9 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa          
uppkommen 

 vinst eller förlust. 

 Mötet beslutade att fastställa balans- och resultaträkning samt att balansera 

uppkommet resultat till kommande verksamhetsår. 

  

§ 10 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående klubbmöte givit till styrelsen. 

 Inga uppdrag fanns från föregående års klubbmöte. 

  

  

§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 

 Årsmöte beslöt  

  

§ 12 A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan. 

 Mötet beslutade            verksamhetsplan. 

  

 B. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår 

Mötet beslutade om oförändrade medlemsavgifter dvs: 

Medlemsavgift 300: - familjemedlem 75:- 

  

C. Beslut om styrelsens förslag till rambudget. 

 



§ 13 Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 samt 

 beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning. 

  

                 Till ordförande    valdes   Nyval,1 år 

  

                  Till ord. Ledamöter valdes     
  

    

   

  

  

                  Till suppleanter i nedanstående tjänstgöringsordning valdes 

1.     nyval 1 år  

  

  

§ 14 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter i styrelsen enligt § 9 i dessa stadgar. 

  

                  Till ordinarie revisorer valdes 

   

                  Till revisorssuppleant valdes    
   

§ 15 Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar 

  

Till valberedning /sammankallande valdes  

  

  

§ 16 Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-16 

 Mötet beslutade om omedelbar justering vilket skedde. 

   Samtliga valdes av ett enhälligt möte. 



  

  

 
 


