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 1. Mötets öppnande och fastställande av röstlängd 
 

 2. Val av mötesordförande 
 

 3.  Lokalklubbsstyrelsens anmälan om sekreterare 
 

 4. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med 
mötesordföranden ska justera protokollet 

 
 5. Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst 

 
 6. Fastställande av dagordningen 
 
 7. Föregående årsmötesprotokoll 

  
 8. Rapporter 

 Stug-och plan kommittén 

 Köks kommittén 

 Tävlingskommittén 

 Utbildningsansvarig 
       

 9. Skrivelser 
        

 10. Genomgång av lokalklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse 2017 
 
 11. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av 
vinst eller förlust  

 
 12. Genomgång av lokalklubbsstyrelsens revisionsberättelse 
 
 13. Beslut om ansvarsfrihet för lokalklubbsstyrelsen 
 
 14- Val av lokalklubbsstyrelse enligt §8 samt beslut om suppleanternas 
tjänstgöringsordning 

 
Val av lokalklubbsordförande (1 år)  
 

Val av Vice ordförande  (2år) 
 
Val av kassör (2år)  
 
Val av styrelsesuppleant (2år) 
 

Val av styrelsesuppleant (2år) 
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Val av Distriktsombud 

 
Val av FO kontaktman 
 
Val av Mentalansvarig 
 

 15- Val av revisorer och revisorssuppleant enligt §9 
 
Val av 2 st revisorer (1år) 

 
Val av 2st revisorsuppleanter (1 år)  
 

 16- Val av valberedning enligt §10 
                                
                 Val av sammankallande för valberedningen (1 år) 
 
                 Val av 1 st valberedningsledamöter  

 
 17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-16 

 
 18. Genomgång av lokalklubbstyrelsens verksamhetsplan 2018 
 
 19a. Förslag till medlemsavgifter 2019 
 
19a. Förslag till Träningstävling och KM 2018 
 
                 Övriga frågor för diskussion (inte beslut) 
                   

  Tävlingsbarometern 
 
 20. Mötets avslutande. 
 

Prisutdelning Tävlingsbarometern 2017 
 

Klubben bjuder på ”Fika” 
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Förslag angående regler för träningstävling och klubbmästerskap. 

Träningstävlingar 

Då vi får köra löptikar på Rallylydnaden så föreslår styrelsen att vi ska få köra löptikar även på 

lydnadsgrenarna och göra som på Rallyn att köra dessa sist och lägga platsläggningen sist i två grupper.  

Om vi använder grusplanen som uppvärmning kan man avsätta en bit för löptikarna. 

 

Vid träningstävlingen så föreslår styrelsen att dessa ska var utan belöning, så de blir så tävlingsmässiga 

som möjligt. Istället för att kora en vinnare så för alla en poängbedömning om hur det gått.  

 

Klubbmästerskap. 

Styrelsen anser att vi ska ha en klubbmästare i alla klasser som finns inom lydnaden. 

Detta för att visa att vi har bredden och alla ska få tävla på sina villkor. Då nybörjare/klass 1/ appellen 

bedöms med lite andra ögon än de övriga klasserna så är det inte lätt att bli klubbmästare om man går 

upp en klass i tävlingen. Detta är också en tävling där man få känna sig hemma och kanske vågar att gå i 

nästa klass som man har börjat startat.  
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