
Sjöbo Hundparksförening                                                 

Årsmöte 2019 

 

Dagordning 

1. Mötets öppnande 

 

2. Godkännande av dagordning 

 

3. Val av ordförande för mötet 

 

4. Val av sekreterare för mötet 

 

5. Val av två stycken justerare/rösträknare 

 

6. Verksamhetsberättelse 2018 

 

7. Revisorernas berättelse 

 

8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

 

9. Val av ordförande för ett år  

 

10 Val av sekreterare för ett år 

 

11 Val av tre styrelseledamöter, varav en kassör, för två år 

 

12 Val av två revisorer 

 

13 Val av valberedning  

 

14 Motioner/propositioner 

 

Småhundstider: En motion gällande införande av tiderna samt en motion mot införande. 

 

Styrelsen anser att parken skall vara tillgänglig för alla hundar alltid 

 

Möblerna i parken: En motion gällande borttagande av regler om möbler 

 

Det har aldrig varit förbjudet att flytta möblerna, däremot ska de ställas tillbaks om de flyttas. Tanken med utplaceringen har varit 

att man skall kunna gå runt i parken och kunna sätta sig om man blir trött. 
 

Ändring av storlek liten/mellanstor hund: Medlemmar med mellanstor hund har inte kunnat vistas 

i parken under småhundstid. 

 

Inte aktuellt att ta upp denna motion, finns i nuläget inga småhundstider. 
 

Ändring av stadgar: Motion där det föreslås att det skall vara sex ordinarie ledamöter och två 

suppleanter. Proposition gällande ändring av stadgarna gällande kallelse till årsmöte samt borttagande 

av text ”styrelsen beslutar om ev småhundstider”. 

 

Inte lämpligt med ett jämnt antal ledamöter i en styrelse, däremot kan det vara bra med två suppleanter. Kallelse till 

föreningsmöten m m kommer att läggas på hemsidan, fb-sidan samt anslås på parkens anslagstavla. 
 

Smutskastning i parken: Smutskastning av parken/styrelsen skall först innebära en varning, sedan 

uteslutning ur föreningen 

 

Styrelsen bifaller motionen 

 

Delning av parken: En motion gällande delning av parken och en motion att parken inte skall delas. 

 

En enig styrelse anser att en delning inte kommer att bli aktuell. Detta kommer att skapa ännu mer ”vi och dom”.  

 

15 Övrigt 


