SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2022
Extra årsmöte inom SRRS lokalavdelning Södra

SRRS/SÖDRA, KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

VÄLKOMMEN TILL EXTRA ÅRSMÖTE 2022
Datum:

25 september 2022

Tid:

11:00

Plats:

Digitalt via Zoom
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1.

GENOMFÖRANDE AV DIGITALT ÅRSMÖTE
Anmälan om närvaro
Person med närvarorätt måste anmäla sitt deltagande via e-post till sodra@srrs.org senast
2022-09-18. I anmälan ska namn, medlemsnummer och e-postadress anges.
Möteslänk kommer att skickas till angiven e-postadress så var noga med stavningen.
Utrustning
Samtliga mötesdeltagare måste ha tillgång till en digital enhet (t.ex dator, surfplatta eller
telefon) med:
•

god internetuppkoppling

•

möjlighet att höra och göra sig hörd (högtalare och mikrofon)

•

den kostnadsfria programvaran Zoom installerad

Ansluta till mötet
Några dagar före mötet kommer anmälda mötesdeltagare att få ett e-postmeddelande med en
möteslänk som man klickar på vid tidpunkten för årsmötet för att ansluta.
Anslut till mötet 20 minuter innan mötets starttid så att du kan vid behov kan få hjälp från
central representant innan mötesstart.
Ange ditt namn
När du anslutit till mötet så börja med att ange ditt namn. Detta gör du genom att klicka på
”Participants”. Gå till din användare och klicka på alternativet ”More” och därunder
”Rename”. Ange ditt förnamn och efternamn och klicka sedan på ”Ok”.
Begära ordet
Under mötet begär du ordet genom att klicka på ”Reactions” och ”Raise hand”. Invänta att du
medges ordet av mötesordföranden.
Omröstning
Omröstning sker i första hand genom acklamation, vilket innebär att mötesdeltagarna bekräftar
med ”ja-rop”.
Om acklamation inte räcker för att uttyda mötets beslut sker öppen omröstning.
Mötesordförande ställer då frågan för beslut och du klickar på ”Reactions” för att delge din
mening. Du klickar på grön bock för ”ja” och röd bock för ”nej”. Mötets rösträknare räknar
antalet röster för respektive alternativ och delger mötet resultatet.
Om någon begär sluten omröstning, och mötet bifaller detta, så sker denna via funktionalitet i
Zoom. Instruktioner för genomförande lämnas under mötet av dess tekniska resurs.
Rösträkning
Rösträkning kommer att genomföras av en representant från SRRS centralstyrelse som inte är
medlem i lokalavdelningen.
Central representant och teknisk resurs
En central representant och teknisk resurs vid mötet är Anders Cronhäll, e-post
ordforande@srrs.org.
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2.

BAKGRUND
SRRS/Södras styrelse beslutade vid styrelsemöte 2022-08-09, i enlighet med SRRS stadgar för
lokalavdelningar §6 mom 1, att kalla ett extra årsmöte för val av vakanta poster i
lokalavdelningens valberedning.
Kallelsen sker mot bakgrund av att SRRS/Södra vid ordinarie årsmöte 2022-02-13 saknade
kandidater till samtliga poster i valberedningen.

3.

DAGORDNING
Årsmötet öppnas av styrelsens ordförande eller, vid dennes förfall, av styrelsen utsedd
representant. Årsmötet avslutas av styrelsens ordförande eller, vid förfall av denne, av
årsmötets ordförande. Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:

4.

•

Extra årsmötets öppnande

1.

Justering av röstlängd.

2.

Val av ordförande för årsmötet.

3.

Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.

4.

Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande ska justera
protokollet. De valda justerarna är dessutom rösträknare.

5.

Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom lokalavdelningens medlemmar.

6.

Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.

7.

Fastställande av dagordningen.

8.

Val av valberedning enligt §9 i stadgar för lokalavdelning.

9.

Beslut om omedelbar justering av punkt 8.

•

Årsmötets avslutning.

FÖRSLAG
VALBEREDNING
a)

Britt Hogland

Nyval 1 år

Sammankallande

Ort: Kristiandtad

Telefon: 0760-320309

E-post: britt.hogland@hotmail.com

b)

Linda Hindgren

Nyval 2 år

Ledamot

c)

Ort: Genevad

Telefon: 0702-136410

E-post: linda.hindgren@me.com

d)

Eva Strömblad

Fyllnadsval 1 år

Ledamot

e)

Ort: Klågerup

Telefon: 0731-823132

E-post: ees@live.se
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