Specialklubben för Skällande Fågelhundars (SSF)
Fullmäktigemöte på distans den 17 april 2021, kl. 14.00
Inledning
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.
SKK´s representant är tillika rösträknare
5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt stadgarna
§ 7 mom. 6
6. Fråga om fullmäktigemötet blivit stadgeenligt utlyst
7. Fastställande av dagordning.
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 årsmöte gett till styrelsen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
12. a. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2021
b. Beslut om styrelsens förslag till budget för verksamhetsår 2021
c. Fastställande av medlemsavgift 2022
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13. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen (tidigare 7 st
ledamöter och 4 suppleanter) samt enligt stadgarna § 8 samt beslut om
suppleanternas tjänstgöringsordning 1- 4
val av ordförande
val av ordinarie ledamöter och
val av suppleanter i styrelsen
enligt stadgarna § 8 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning
14. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt stadgarna § 9
15. Val av valberedning enligt stadgarna § 10
16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 15
17. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till fullmäktige eller som
lokalklubb eller som av medlemmar anmälts till styrelsen. Anmälan av
sådant ärende skall vara skriftligt och ha inkommit till styrelsen senast 6
veckor före det ordinarie fullmäktigemötet hålls.
a. RAS Norrbottenspets
b. RAS Finsk spets
c. Regler för jaktprov
Motioner
1. Gävleborg - Skogskort på pdf
2. Sydsverige och Mellansverige - Jaktspårschampion
3. Leif Hedlund – EP i rasdata
18. Fastställande av telefon-, rese- och traktamentsersättningar för 2021
19. Utdelning av förtjänsttecken
20. Utdelning av priser
Årets Skällande Fågelhund 2020
Kennel Rahans Vandringspris 2020
Röjans Vandringspris 2021
Unos Minne 2020
Flest dömda jaktprov 2020
21. Avtackning SSF Funktionärer
22. Avslutning
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