Kallelse
Kallelse till SVaKs fullmäktigemöte 2013
Medlemmar och delegater hälsas välkomna till fullmäktigemötet.
Tid: söndag 24 mars 2013 klockan 10.00 med dropin-fika från 09.00
Plats: (bygdegård) Blå Vingen nära Husby-Långhundra i Uppland
Ersättningar: SVaK betalar delegaters lunch och kaffe. Klubbar som har
sammanlagd resekostnad till årsmötet överskridande 1500kr ansöker om
kostnadsersättning. Samåkning gäller. Ingen delegatsersättning.
Varje medlem har yttranderätt, endast valda delegater har förslagsrätt och rösträtt.
Varje lokalklubb av SVaK äger rätt att utse ett ombud till årsmötet för det första 25- talet medlemmar i
lokalklubben. Därefter ett ombud för varje påbörjat 50- tal medlemmar (26 - 75) o.s.v. För valbarhet krävs
fullgjort medlemskap. Fullmäktige är beslutsfört då minst två tredjedelar av delegaterna deltar i mötet. Datum
för fastställande av medlemsantal är 31/12. (Lista har skickats till lokalklubbarna.)
Medlemmar som vill närvara men som inte är valda delegater anmäler till sekreterare@svak.se om ni vill ha
lunch och kaffe under årsmötesdagen. SENAST 17 mars. Kostnad 200 kr för hela dan.
Inkomna motioner kommer att behandlas, dessa finns i Vallregs filarkiv.
Styrelsen i SVaK har föreslagit ett antal förändringar i SVaKs stadgar och LK-stadgar, detta för att det ska vara
praktiskt möjligt att hålla SVaKs fullmäktige innan mars månads utgång.
Info om boende och vägbeskrivning.
Boende
Det finns ett stort utbud av boende i närheten av Arlanda, Knivsta, Märsta, Vallentuna eller Upplands Väsby
Vägbeskrivning till Blå Vingen:
GPS: Sök efter Husby-Långhundra
Vägbeskrivning norrifrån eller söderifrån:

Kör E4 till avfart 184-Trafikplats Brunnby tag väg 77 mot Norrtälje, följ väg 77, kör 12,7 km Blå Vingen ligger från höger sida
utmed vägen.
Buss från Arlanda – Almunge 806 stig av bussen i Åby vägskäl (ca 500m att gå)
Buss från Uppsala – Blå Vingen (mot Norrtälje) stig av vid Blå Vingen

Till Sekreterarna i lokalklubbarna:
Snarast efter er lokalklubbs årsmöte: Skicka namn och adress på era valda delegater till SVaKs fullmäktige.
Dessa kommer få personlig kallelse per post. Skicka till sekreterare@svak.se eller
Torbjörn Skaar Högalundsvägen 69, 56031 Tenhult. Om de inte kommer in SENAST 26 feb kommer
handlingarna skickas till lokalklubbs ordförande som sedan ansvarar för distribution till årsmötesdelegater.
Lokalklubben ska även skicka in årsberättelse 2012, verksamhetsplan 2013, Resultat- och balansrapport 2012
och årsmötesprotokoll för verksamhetsåret 2012, senast en månad efter lokalklubbens årsmöte.
Dessa handlingar skickas till Lena M Persson, Lofta Ekhult2, 594 93 GAMLEBY eller lena.m.persson@svak.se
//Styrelsen i SVaK genom Torbjörn Skaar

Dagordning SVaKs fullmäktigemöte 2013, 24 mars 10.00
1. Justering av röstlängden.
2. Val av ordförande för fullmäktigemötet.
3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande skall justera
protokollet.
5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av vald delegat och av personer enligt § 7 mom. 6.
6 Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade.
7 Fastställande av dagordningen
8. Styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor
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 fullmäktigemöte givit till styrelsen.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
12 A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan
12 B. Beslut om styrelsens förslag till rambudget.
12 C. Beslut om medlemsavgift och eventuella andra ersättningar för kommande verksamhetsår.
13. Beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen
14 A. Val av styrelsens ordförande
14 B. Val av styrelsens ordinarie ledamöter
14 C. Val av vice ordförande bland styrelsens ordinarie ledamöter.
14 D. Val av suppleanter i styrelsen samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning enligt § 8 i dessa
stadgar.
14 E. Övriga val (TK, UBK, AR).
15. Val av två revisorer och en revisorsuppleant enligt § 9 i dessa stadgar.
16. Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar.
17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-16.
18. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till fullmäktigemötet eller som av medlem och/eller lokalklubb
anmälts till styrelsen för behandling av fullmäktigemötet.
18 A. Beslut om styrelsens förslag på förändringar i SVaK stadgar
18 B. Beslut om styrelsen förslag på förändringar i LK-stadgar
18 C. Beslut om förslag från medlemar om förändringar i Stadgar
18 D. Beslut om inkomna motioner 10st.
18 E. Ev. övriga ärenden
18 F. Avtackningar, Prisutdelningar, Avslutning
Angående punkt 18
(Anmälan av sådant ärende skall vara skriftligt och ha inkommit till styrelsen senast 7 veckor före ordinarie
fullmäktigemötet hålls. Till ärendet skall styrelsen för behandling av fullmäktigemötet avge utlåtande och lämna förslag till
beslut. Väcks vid ordinarie fullmäktigemöte förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt 18, kan, om
fullmäktige så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.)

Delegatshandlingar kommer i år att finnas i Vallregs filarkiv: SVaK stadgar, Motioner,
Bokslut SVaK, Budget SVaK, Förslag Beslutsordning.
Valberedningens förslag kommer att finnas i Omkring, med sena ändringar på svak.se
// SVaKs styrelse

