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Förslag till dagordning vid lokalklubbens årsmöte  

§1 Mötets öppnande 
 
§2 Justering av röstlängd 
 
§3 Val av mötesordförande  
 
§4 Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet 
 
§5 Val av två justerare tillika rösträknare 
 
§6 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar 
 
§7 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst 
 
§8 Fastställande av dagordning 
 
§9 Styrelsens årsredovisning, balans- och resultatredovisning samt revisorernas berättelse 
 
§10 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om dessa uppkommen vinst eller förlust 
 
§11 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte gett till styrelsen 
 
§12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
 
§13 Av medlemmarna avgivna motioner 
 
§14 Av styrelsen avgivna propositioner 
 
§15 A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan 
       B. Beslut om styrelsens förslag till budget 
 
§16 Val av styrelse 

a) Ordförande 
b) Ordinarie ledamöter (två, fyra eller sex) 
c) Suppleanter (två) 

 
§17 Val av en till två revisorer och en till två revisorssuppleanter 
 
§18 Val av valberedning 
 
§19 Val av ombud till Representantskapsmötet och till distriktsårsmöten samt ersättare 
 
§20 Beslut om omedelbar justering av §16 - §19 
 
§21 Övriga ärenden 
 
§22 Mötets avslutande 
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Förklaring till "Dagordning vid årsmöte" 

§1 Mötets öppnande 
Vanligast är att sittande ordförande hälsar alla välkomna till årsmötet.  
 

§2 Justering av röstlängd 
Röstlängd är det antal medlemmar som har kommit på årsmötet. Det bästa brukar vara att skicka runt 
en lista där alla närvarande (även de som inte är medlemmar) skriver upp sig. 

§3 Val av mötesordförande  

Mötesordförande är den som presenterar punkterna på dagordningen och ser till att alla som vill får 
komma med frågor och förslag under mötet. Alla närvarande kan väljas till dessa uppgifter. Det kan 
vara bra om mötesordförande är någon som är duktig på föreningsteknik och som har koll på 
stadgarna. Det kan vara någon från en annan hundklubb eller vårt studieförbund, Studiefrämjandet. 

§4  Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet 

Styrelsen har bestämt vem de vill som ska föra anteckningar under årsmötet, det brukar vara klubbens 
sekreterare. Sekreteraren antecknar vad som sägs under mötet i ett protokoll och har koll på listan över 
alla som är närvarande. 

§5 Val av två justerare tillika rösträknare 

Dessa personer läser igenom sekreterarens protokoll efter årsmötet för att se att det stämmer med vad 
som sades och beslutades under mötet. Om det behövs ska de dessutom räkna röster. Alla närvarande 
kan väljas till justerare. 

§6 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar  

Alla medlemmar i klubben är välkomna att delta och påverka med sin röst på klubbens årsmöte men 
här bestämmer ni om övriga gäster ska få vara med och om dessa i så fall ska få yttra sig.  
 

§7 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst 
Styrelsen redovisar när inbjudan till årsmötet har skickats ut eller publicerats på t ex klubbens hemsida. 
Enligt stadgarna ska kallelsen gått ut senast 21 dagar innan årsmötet. 
 

§8 Fastställande av dagordning 
Här kan man ändra i dagordningen. De flesta enklare frågor som deltagarna vill ta upp kan man samla 
under punkten Övriga ärenden. 

§9 Styrelsens årsredovisning, balans- och resultatredovisning samt 
revisorernas berättelse 

Styrelsen har sammanställt allt vad klubben har gjort under året i en verksamhetsberättelse, en 
redovisning med ord och siffror. Detta har klubbens revisorer tagit del av och utifrån bl a det så skriver 
de sin berättelse. Under denna punkten tar man inga beslut, utan man redovisar bara hur året har gått. 
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§10 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om dessa 
uppkommen vinst eller förlust 

Här bestämmer årsmötet vad man ska göra med en ev vinst eller förlust. Det vanligaste är att man 
överför den i ny räkning (vinsten eller förlusten går in i klubbens bokföring). 

§11 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte gett till styrelsen  

På förra årsmötet kan det vara så att styrelsen fick något uppdrag som de under den här punkten ska 
redovisa hur det har gått. Det kan t ex vara att de ska kolla upp hur mycket ny belysning till 
agilityplanen skulle kosta. 
 

§12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
Utifrån de underlag som finns på årsmötet (verksamhetsberättelse, ekonomiska redovisningar och 
revisorernas berättelse) ska nu medlemmarna besluta om styrelsen har skött sitt uppdrag. Vid väldigt 
allvarliga fall kan man här välja att inte ge styrelsen ansvarsfrihet men då ska någon eller några från 
styrelsen i princip gjort så grova förseelser att det bör polisanmälas. Man kan alltså inte göra det bara 
för att man tycker illa om någon i styrelsen. 

 
§13 Av medlemmarna avgivna motioner 
Om medlemmarna har skickat in förslag till årsmötet, så kallas dessa förslag motioner. Här går man 
igenom de inkomna motionerna och röstar om de ska gå igenom eller inte. Det brukar vara så att 
motionären (den som har skrivit motionen) först berättar om sin motion och sen berättar någon ur 
styrelsen hur de har tänkt om denna innan medlemmarna röstar. Styrelsen ska ha yrkat bifall (att 
motionen ska godkännas) eller avslag (att motionen inte ska godkännas) till motionen. 
 

§14 Av styrelsen avgivna propositioner 
Styrelsens förslag till klubben kallas proposition. Det går till ungefär likadant som med motioner, någon 
berättar om propositionen och först därefter får medlemmarna rösta om denna. 

 
§15 A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan 
En verksamhetsplan är styrelsens förslag på vad klubben ska ha för verksamhet kommande år. Det kan 
t ex vara hur många kurser, träningsträffar eller tävlingar som klubben ska arrangera.  

       B. Beslut om styrelsens förslag till budget 
Styrelsen har satt ihop ett förslag på en budget för kommande år. Den bygger till största delen på 
verksamhetsplanen som ni tagit beslut på i punkten innan. 
 

§16 Val av styrelse 
a) Ordförande 
b) Ordinarie ledamöter (två, fyra eller sex) 
c) Suppleanter (två) 

 
Alla medlemmar har möjlighet att väljas till styrelseledamöter. Det finns ingen undre eller övre ålders-
gräns, för den som väljs in i styrelsen. Det är ofta bra att ha en äldre person med i styrelsen. Kanske det 
finns någon i SBK eller i någon annan av hundklubbarna på orten som vill vara med? Tänk bara på att 
alla som väljs in i styrelsen bör ha betalt medlemsavgiften före mötet.  
Ordförande väljs alltid på ett år men de övriga posterna väljs på två år. Välj hälften av ledamöterna och 
hälften av suppleanterna varje  år. På det sättet byts inte hela styrelsen ut varje årsmöte. Det kan vara 
skönt om det finns några gamla ”rävar” kvar i styrelsen! 
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§17 Val av en till två revisorer och en till två revisorssuppleanter 

Revisorer kallas de personer som kontrollerar att styrelsen följer stadgarna och sköter klubben på ett 
bra sätt. Det är bra om de kan lite om ekonomi. De bör inte vara nära släkt med någon i styrelsen. 
Kanske brukshundklubbens eller någon annan specialklubbs revisorer vill vara det i Hundungdoms-
klubben också? 

§18 Val av valberedning 

Valberedningen är den grupp av personer som fram till nästa årsmöte tar fram förslag på nya personer 
till styrelsen. Det är ett ansvarsfullt arbete att sitta i en valberedning, kanske till och med klubbens 
viktigaste. En valberednings arbete börjar direkt efter årsmötet och pågår fram till nästa årsmöte. Man 
måste hela tiden vara objektiv och se till klubbens bästa när man utvärderar sittande 
styrelsemedlemmars arbete och letar efter nya lämpliga personer att välja in. Det är lämpligt att välja en 
sammankallande och två ledamöter.  
 

§19 Val av ombud till Representantskapsmötet och till distriktsårsmöten samt 
ersättare 
Varje lokalklubb får skicka ett visst antal representanter (ombud) till Sveriges Hundungdoms centrala 
årsmöte, Representantskapsmötet. Hur många ombud varje klubb får skicka beror på hur många 
medlemmar ni har. Välj så många ombud som ni har röster plus några reserver. Dessa ombud ska även 
representera klubben på distriktets årsmöte (ifall det finns ett aktivt distrikt). 

§20 Beslut om omedelbar justering av §16 - §19 

För att nya styrelsen ska kunna sätta igång och arbeta direkt, brukar man besluta om att alla valen blir 
omedelbart justerade. Det betyder att styrelsen inte behöver vänta tills protokollet från mötet blir 
skrivet och justerat. Om mötet säger JA till omedelbar justering, så ska beslutet skrivas på ett separat 
papper (i detta fall alla valen) och skrivas under av ordförande och justerarna. Det är vanligt att man 
beslutar om omedelbar justering för klubbens firmatecknare, så att någon eller några kan komma åt 
klubbens konton och tillgångar. 

§21 Övriga ärenden 

Här tar man upp frågor som inte har någon egen punkt på dagordningen. 

§22 Mötets avslutande  

Ordförande tackar alla som varit med på mötet. 
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