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MÖTESFORMALIA VID KENNELFULLMÄKTIGE
För att underlätta arbetet under Kennelfullmäktige och att samtliga delegater ska ha
haft möjlighet att ta ställning till arbets- och beslutsordningen som föreslås gälla för KF
2017 bifogas nedanstående förslag till mötesformalia:
Förslaget bygger på SKKs stadgar samt den praxis som utvecklats på KF under många
år.
1. Justering av röstlängd samt beslut om närvaro och yttranderätt:
Alla delegater blir personligen uppropade när mötet öppnas.
Förslag till beslut:
KF fastställer vilka personer som enligt stadgarna har närvaro- och yttranderätt
men som inte har rätt att delta i beslut. Berörda har rätt att i protokollet få
antecknat avvikande mening mot beslut.
2. Val av Kennelfullmäktiges ordförande och vice ordförande enligt § 5:
Valberedningen föreslår Karin Sejnell som ordförande och Sture Engström som
vice ordförande för
Kennelfullmäktige.
Förslag till beslut:
KF väljer Karin Sejnell ordförande och Sture Engström till vice ordförande för
Kennelfullmäktige.
2 b) Arbets- och beslutsordning vid Kennelfullmäktige 2017 enligt bilaga.
Förslag till beslut:
KF fastställer förslaget till arbets- och

beslutsordning.

3. Centralstyrelsens anmälan om protokollföring vid mötet:
Centralstyrelsen anmäler Annika Klang som protokollförare

vid mötet.

4. Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande ska justera
protokollet. De valda justerarna är dessutom rösträknare.
Valberedningen föreslår xxx och xxx som justerare och rösträknare.
Förslag till beslut:
KF väljer xx och xxx som justerare och rösträknare.
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5. Fråga om Kennelfullmäktige har blivit stadgeenligt kallade:
Kallelse har gått ut i Hundsport nr 7-8 2017. Kallelse till läns- och
specialklubbarna har gått via e-post i januari 2017, kallelse till delegaterna den
27 maj 2015 samt via SKKs webbplats den 27 maj.
Pärm med handlingar skickades ut under vecka 34 till delegaterna.
Förslag till beslut:
CS föreslår Kennelfullmäktige beslutar att KF 2017 blivit stadgeenligt kallat.
6. Val av tre personer som ska förbereda val av valberedning enligt punkt 19
§11

Valberedning

Kennelfullmäktiges valberedning ska förbereda de val, som stadgemässigt ska
ske enligt § 7 mom. 3 punkt, 2, 4 , 1 6 , 1 7 och 18.
Valberedningen ska bestå av fem ordinarie ledamöter, varav en ordförande.
Ordförande och två ordinarie ledamöter väljs vid varje ordinarie
Kennelfullmäktige. Mandatperioden för ordinarie ledamöter ska vara fyra år
ochdftT^ordföTarr^^
Kennelfullmäktige då val skett till och med nästkommande respektive därpå
kommande ordinarie Kennelfullmäktige.
Christina Bjerstedt Ohlsson och Jan Erik Ek är valda ledamöter i valberedningen
till KF 2019.

