
SVENSKA AUSTRALIAN SHEPHERDKLUBBEN
DAGORDNING ÅRSMÖTE 11 MARS 2018
§ 1 Årsmötets öppnande
§ 2 Utdelande av SASK utmärkelser och priser för:
a) erhållna championat
b) Årets Aussie 2017.
§ 3 Fastställande av röstlängden.
§ 4 Val av mötesordförande.
§ 5 Rasklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare.
§ 6 Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med 
mötesordföranden
ska justera protokollet
§ 7 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 
moment 2.
§ 8 Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst.
§ 9 Fastställande av dagordningen.
§ 10 Genomgång av:
a. rasklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om 
uppfyllande
av mål och uppdrag från föregående årsmöte, presentera statistik ur 
Lathunden
b. balans- och resultaträkning och
c. revisorernas berättelse.
§ 11 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om 
disposition av överskott alt underskott. 
§ 12 Beslut om ansvarsfrihet för rasklubbsstyrelsen.
§ 13 Genomgång av rasklubbsstyrelsens förslag avseende:
a. verksamhetsplan
b. rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget 
för det
närmast följande verksamhetsår,
c. medlemsavgift enligt § 4 för närmast kommande verksamhetsår och
d. eventuellt inkomna motioner.
e. andra ärenden vilka rasklubbsstyrelsen har bedömt kan ge 
konsekvenser för verksamhet eller ekonomi. 
§ 14 Beslut i ärenden enligt punkt 13.
§ 15 Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål.
§ 16 Val av rasklubbsstyrelse enligt § 8 moment 1 samt beslut om 
suppleanternas
tjänstgöringsordning.
§ 17 Val av revisorer och revisorssuppleant enligt § 9.
§ 18 Val av valberedning enligt § 10.
§ 19 Beslut om omedelbar justering av punkterna 16-18.

Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) är en rasklubb inom Svenska Brukshundklubben (SBK). 
Det är en ideell förening som syftar till att främja utvecklingen av en frisk och sund vall- och brukshundras; 
mentalt, hälsomässigt och exteriört. Rasklubben har ett avelsansvar och klubbens viktigaste arbete sker 
genom faktainsamling, information, uppfödarutbildning och erfarenhetsutbyten, framför allt uppfödare 
emellan. SASK är också en plattform för gemensamma aktiviteter, inspiration, uppmuntran och råd mellan 
klubbens alla medlemmar. Mer info fnns på www.sask.nu
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§ 20 Beslut om rasklubbsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som 
inte
behandlats under punkt 14.
§ 21 Mötets avlutande

Väcks vid årsmötet förslag i ett ärende som inte fnns medtaget på 
dagordningen kan, om mötet så beslutar, ärendet tas upp till diskussion 
men inte till beslut.

Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) är en rasklubb inom Svenska Brukshundklubben (SBK). 
Det är en ideell förening som syftar till att främja utvecklingen av en frisk och sund vall- och brukshundras; 
mentalt, hälsomässigt och exteriört. Rasklubben har ett avelsansvar och klubbens viktigaste arbete sker 
genom faktainsamling, information, uppfödarutbildning och erfarenhetsutbyten, framför allt uppfödare 
emellan. SASK är också en plattform för gemensamma aktiviteter, inspiration, uppmuntran och råd mellan 
klubbens alla medlemmar. Mer info fnns på www.sask.nu
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