
Dagordning för ordinarie Dreverstämman 2020

Dreverstämma öppnas av styrelsens ordförande. 
1. Justering av röstlängd. 
2. Val av ordförande och vice ordförande för Dreverstämman. 
3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet. 
4. Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet.
5. Fredrik Bruno, SKK är utsedd till rösträknare. 
6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av vald delegat och av personer enligt  

§ 7 mom. 6. 
7. Fråga om stämmodelegaterna blivit stadgeenligt kallade. 
8. Fastställande av dagordningen. 
9. Behandling av förslag från CS och motioner enligt mom. 7 som påverkar budget och 

avgifter enligt punkt 12. 
10. Redogörelse för kommittéernas arbete. 
11. Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning, samt revisorernas 

berättelse. 
12. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen

vinst eller förlust. 
13. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående Dreverstämma gett till styrelsen. 
14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 
15. Beslut om styrelsens förslag till:

A. verksamhetsplan. 
B. rambudget. 
C. avgifter för kommande verksamhetsår. 

16. Beslut om antal ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 i stadgarna
17. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 i 

stadgarna, samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning. 
18. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 9 i stadgarna. 
19. Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna. 
20. Beslut om omedelbar justering av punkterna 16–19. 
21. Övriga ärenden (motioner) som av styrelsen hänskjutits till Dreverstämman eller som 

lokalklubb/medlem anmälts till styrelsen för behandling av Dreverstämman. 
Väcks vid ordinarie stämma förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt 
21 kan, om stämman så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut. 

22. Utnämnande av hedersmedlem samt tillkännagivande av hederstecken. Utdelande av
stipendium i samarbete med Agria, till årets viltspårhund och årets uppfödare.

23. Dreverstämma avslutas av styrelsens ordförande


