
KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2018

Skåne-Blekinge Taxklubbs medlemmar kallas till årsmöte, fredagen den 23 februari 2018, 
klockan 19.00. 
Lokal: Restaurang Farozon, Majorsgatan 3 i Hässleholm
(Parkera gärna även på ICA Kvantums parkering om det är ont om plats vid Farozon)

Ärenden:
1. Justering av röstlängd
2. Val av ordförande för årsmötet
3. Anmälan av utsedd sekreterare från styrelsen
4. Val av två justeringsmän
5. Fråga om årsmötet blivit behörigen kungjort
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
7. Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse och revisorernas berättelse
8. Fastställande av balansräkning för verksamhetsåret
9. Fråga om disposition av vinst eller förlust enligt balansräkning
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Val av ordförande för tiden till nästa årsmöte
12. Val av styrelseledamöter för två år, mandattiden utgår för Görel Ljungberg, Kaj Turesson 

Joakim Svensson och Christina Wahlberg.
13. Val av revisorer, förutvarande har varit Fredrik Herslow och Gull-Britt Nilsson.
14. Val av revisorssuppleanter, förutvarande har varit Carina Christiansen och Anna 

Månsson.
15. Val av valberedning, förutvarande har varit Carina Christiansen, sammankallande samt 

Cickie Strandberg och Christer Holmgren
16. Övriga ärenden
17. Utdelning av förtjänsttecken, vandringspriser och rosetter.
18. Årsmötet avslutas

Kallelse med dagordning för årsmötet, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan för 2018 finns
publicerade på SBTKs hemsida www.skabtk.se eller kan beställas hos sekreteraren, telefon 070-
311 64 06. Samtliga handlingar tillhandahålles vid årsmötet.
 
SBTK inbjuder alla medlemmar att delta på årsmötesmiddagen efter mötet! Kostnad per 
person för huvudrätt, efterrätt och öl/vatten/läsk samt kaffe är 150 kr. Betala in på 
klubbens bankgiro 395-9608 senast 19 februari, glöm inte att skriva namn. Vänligen 
föranmäl Ditt deltagande på årsmötesmiddagen senast 19/2 till sekreteraren Eva Bermsjö 
på mail peppersaint@telia.com eller telefon 070-3116406.
 
Liksom i fjol kommer det att finnas trevligt lotteri med fina priser till förmån för klubben.

Du som under 2017 tilldelats utställnings/drev/gryt/viltspårschampionat på din hund och VILL 
HA ROSETT PÅ ÅRSMÖTET, meddela Kim Norlin på telefon 070-311 64 06 eller mail: 
peppersaint@telia.com. Senast 22/2. (OBS för att hunden ska få rosett måste minst två av tre 
prover för jakt/bruks-championaten vara tagna i SBTKs regi). 

Klippan 31 januari 2018.

Eva Bermsjö
Sekreterare SBTK
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