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Svenska Stabijhounklubben kallar till ett förenklat webbaserat 
årsmöte på distans 

 
 

Mötet startar fredag 16 april 2021 kl 09.00 och avslutas söndag 18 april 
klockan 22.00. Röstning kan ske ända fram till kl 22.00 18/4. 

 
 

Med anledning av Covid-19 avråder SKK fortfarande från att ha fysiska årsmöten. Därav har vi fått ändra 
vårat årsmöte i Huskvarna till ett digitalt årsmöte. 
 
Mötet genomförs på distans som ”digitalt förenklat årsmöte” och pågår under tre dagar. Du deltar genom 
att någon gång under mötestiden avge dina röster. Du kan läsa mer om mötesformen på SKK.se och i de 
bifogade dokumenten ”Arbetsordning” samt ”Guide för mötesdeltagare” för mötet. 
 
För att delta behöver vi din e-postadress. Har Du inte lämnat din e-postadress till kassören – är det hög tid 
att göra detta nu, maila till stabyhounklubben.kassor@gmail.com. Senast fem dagar innan årsmötet, 
behöver vi din e-postadress – det vill säga senast 11 april. Före årsmötet startdatum kommer du att få en 
mötesbiljett till din e-postadress. Information hur årsmötet går till se nedan: 
 
Se bilaga Arbetsordning - digitalt förenklat årsmöte  
Se bilaga Guide för mötesdeltagare vid digitalt förenklat årsmöte 
 
Rösträtt vid årsmötet tillkommer samtliga personer som varit medlemmar i klubben vid det senaste 
månadsskiftet före kallelsen (=mars/april 2021). Är ni flera medlemmar i samma hushåll, se till att lämna 
ytterligare mailadress senast fem dagar, innan mötets startdag, det vill säga senast 11 april. Då endast en 
mötesbiljett till en mailadress är möjlig. 
 
Webb-årsmöteshandlingen bifogas. Webb-årsmöteshandling 2021  
 

 
Viktig information för Er som deltar: 
Rambudget - ingår i årsmöteshandlingen: den medlem som anser att rambudgeten ska justeras vänder sig 
till revisorn nedan med sådant förslag senast fem dagar före mötets startdag, det vill säga senast 11 april. 
Det finns ingen möjlighet att yrka på förändringar av rambudgeten under pågående möte. 
 
Kontaktuppgifter till en av klubbens revisorer: 
Sven Åfeldt, telefon: 0708-141 550, e-postadress: sven@afeldt.st  
 
 

Valberedning: Valberedningens förslag ingår i årsmöteshandlingen. Röstning till respektive post görs under 
de tre dagarna årsmötet pågår. Den medlem som önskar nominera annan person till valbar post annat än 
valberedningens förslag, ska skicka förslaget till valberedningen senast fem dagar före mötets startdag – det 
vill säga senast 11 april. Det går inte att föreslå personer till val på olika poster under pågående möte. 
 
Kontaktuppgifter till valberedningen: 
Sammankallande: Yvonne Wiktelius, telefon 0702-294933, e-postadress: yvonne.wiktelius@gmail.com  

 

Välkomna hälsar styrelsen 

https://www.skk.se/sv/om-skk/det-har-ar-skk/skks-organisation/kommitteer/foreningskommitten/Foreningspaketet/foreningsinfo-covid-19/digitalt-forenklat-arsmote/
mailto:stabyhounklubben.kassor@gmail.comco
http://stabyhounklubben.se/wp-content/uploads/2021/03/Arbetsordning-digitalt-f%C3%B6renklat-%C3%A5rsm%C3%B6te.pdf
http://stabyhounklubben.se/wp-content/uploads/2021/03/Guide-f%C3%B6r-m%C3%B6tesdeltagare-vid-digitalt-f%C3%B6renklat-%C3%A5rsm%C3%B6te.pdf
http://stabyhounklubben.se/wp-content/uploads/2021/03/webb-a%CC%8Arsmo%CC%88teshandling-2021.pdf
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