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Dagordning vid SVK:s ordinarie fullmäktigemöte 2021-05-29 

 

1. Mötets öppnande. 

2. Justering av röstlängd. 

3. Val av fullmäktiges ordförande och vice ordförande för perioden. 

4. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet. 

5. Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet. De valda justerarna 

är dessutom rösträknare vid öppen omröstning. 

6. Val av en särskild rösträknare vid begäran om sluten omröstning. 

7. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av vald delegat och av personer enligt § 7 moment 6. 

8. Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade. 

9. Fastställande av dagordningen. 

10. Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt 

revisorernas berättelse. 

11. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust. 

12. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående fullmäktigemöte gett till styrelsen. 

13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 

14. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget. 

15. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår. 

16. Beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen. 

17. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 moment 1 samt beslut om 

suppleanternas tjänstgöringsordning. 

18. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 9. 

19. Val av valberedning enligt § 10. 

20. Beslut om omedelbar justering av punkterna 17–19. 

21. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till fullmäktige eller som enligt § 7 moment 7, anmälts till 

styrelsen för behandling av fullmäktige. 

a) Styrelsens förslag att upphäva beslut från fullmäktigemötet 1995 om inventering av provmarker. 

b) Motion 1; Införande av mandatperiod för ledamöter i SVK:s avelskommitté samt domarkommitté. 

c) Motion 2; Införande av ny tillsättsordning för ledamöter till domarkommittén. 

d) Motion 3; Införande av enhetliga tider för prov under 2021. 

e) Motion 4; Rörande fördelning av kostnader för domarutbildning. 

22. Övrigt, diskussionsfrågor 

a) Skrivelse från SKK/JhK angående regelrevidering. 

b) Fullmäktigebeslut 2009; ”huvudprincipen för SVK även fortsättningsvis skall vara att 

verksamheten helt baseras på ideellt arbete”. 

23. Mötets avslutning. 

24. Utdelning av hederstecken. 



Dagordning 2 (2) 

 

Fullmäktige 2021 

 

 

Bilagor: 

Årssammanställning 2019 

Årssammanställning 2020 

Revisionsberättelse 2019 

Revisionsberättelse 2020 

Motioner, med styrelsens yttranden och förslag till beslut 

Styrelsens förslag att upphäva beslut från 1995 

Styrelsens förslag till verksamhetsplan och rambudget för 2022–2023 

Valberedningens förslag till ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen, samt revisorer och 

revisorssuppleanter och valberedning. 

Förteckning över fullmäktigedelegater 


