
Dagordning för Linköpings Hundungdoms årsmöte 26/2 2022

§1. Justering av röstlängd.

§2. Val av ordförande för mötet.

§3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.

§4. Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet. De valda

justerarna är dessutom rösträknare.

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

§6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.

§7. Fastställande av dagordning.

§8. Styrelsens årsredovisning, balans- och resultatredovisning samt revisorernas berättelse.

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

förlust.

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

Från föregående årsmötesprotokoll:

● Förslag att ha hindren ute på uteplanen längre period eller hela vinter
● Förslag att se över utebelysning på parkering samt att ordna belysning på

uteplanen
● Förslag till att se över bokningssystemet som inte visar/kan boka tiden som

påbörjas inom en timme
● Förslag till att ha ett verkställande utskott
● Förslag till att se över belöningssystem
● Förslag till att ha bättre kontakt mellan styrelse och utskott, genom rapporter eller

närvara på möten
● Förslag till att satsa på ungdomsverksamhet och dess marknadsföring
● Förslag till att se över framtidsplanen för området där klubben ligger

§11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

§12. Av medlemmarna avgivna motioner.

§13. Av styrelsen avgivna propositioner.

§14. A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.

B. Beslut om styrelsens förslag till budget.

§15. Val av ordförande, samt två, fyra eller sex ordinarie ledamöter samt två suppleanter.

§16. Val av en till två revisorer och en till två revisorssuppleanter.

§17. Val av valberedning  Valberedningen ska bestå av tre ledamöter varav en sammankallande samt

en suppleant.



§18. Val av ombud till Representantskapet och till distriktets årsmöte samt ersättare.

§19. Beslut om omedelbar justering av punkterna 15-18.

§20. Avtackning och prestationer.

Styrelse:

My - 1 år

Rut - 1 år

Prestationer:

Agneta Larsson o Lykke för Freestylechampionat
Klara Wallman o Winna för deltagande i Freestyle-SM
Anna Karlsson o Danne för deltagande i HtM-SM och HtM-championatet
Annika Mojanis o Mezzi för deltagande i Agility SM
Annika Mojanis o Izac  för deltagande i Agility SM
Annika Mojanis o Li  för deltagande i Agility SM

§21. Övriga ärenden. Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende som inte finns medtaget

under dagordningens övriga punkter kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till

behandling men inte till beslut.


