13. A. Beslut om styrelsens förslag

till verksamhetsplan.

Delta på SSUK Fullmäktige. Få RAS klart och godkänt. Uppfödarträff. Planera utställning 2020.
Uppdatera hemsidan. Stödja lokalavdelningar. Ansöka om utställning 2021". Ordna BPH. Utge

tidningen. Ansöka om bidrag hos SSUK för utbildning av funktionärer i rallylydnad.
Årsmötet godkänner styrelsens verksamhetsplan.
B. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.

Styrelsens förslag: oförändrade avgifter. Mötet beslutade om oförändrade avgifter för kornmancle
verksamhetsår.
C. Beslut om styrelsens förslag

till rambudget.

styrelsens förslag till rambudget genomgicks. Årsmötet godkände rambudgeten.
14. Val av Ordförande, ordinarie ledamöter och suppleäntar i styrelsen enligt § I samt heslut om
§uppleanterna§ tiän§tgöringsordning.
En ur valberedningen framförde valberedningens förslag.
Val av ordförande på 1 år. Valberedningens förslag var omval av Eva Andersson. lnga ytterligare

förslag fanns" Mötet beslöt välja Eva Andersson till ordförande för 1 år.
Val av två ordinarie ledamöter på 2 år. Valberedningens förslag var Marina Eriksson och Siv
Ljunggren. lnga ytterligare förslag. Mötet beslöt välja Marina Eriksson och Siv Ljunggren till ordinarie
ledamöter pä 2 år.
Val av två suppieanter på L år. Valberedningens fdrslag var Gunnel Engström och Åsa Persson. lnga
ytterliga förslag fanns. Mötet beslöt välja Gunnel Engström och Åsa Persson till suppleanter på 1 år,
nämnda ordning.

L5. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt §9 i stadgarna.
Valberedningens förslag på två revlsorer på 1 år var Carina Lundgren och Monica Ekman. lnga
ytterligare förslag. Mötet beslutarvälja Carina Lundgren och Monica Ekman till revisorer på 1år.
Valberedningens förslag till två revisorsuppleanter på 1 år var Christina Höglund och Mimmi
Almqvist. lnga ytterliga förslag fanns. Mötet beslutar välja Christina Höglund och Mimmi Almqvist till

revisorsuppleanter på 1 år.
15. Val av valberedning enligt §10 i stadgarna.

Mötet beslutade att till sammankallande välja Annika Friden som har L år kvar i valberedningen.
Mötet valde Carina Andersson som ledamot på 2 år och Eva Jonasson som ledamot på L år.
17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-16.

Mötet beslöt om omedelbar justering av punkterna 14, 15 och 16.
18. Val av, eller beslut om,

att uppdra åt styrelsen att utse delegater och suppleanter på 1 är till

§SUl( fullmäktige.

Mötet beslöt ge styrelsen förtroende att utse delegater och suppleanter till

SSUK

fullmäktige.
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