Kallelse till AAKS årsmöte på distans 2021
Du som medlem i American Akita Klubb Sverige kallas härmed till årsmöte på distans.
På grund av den fortsatt allvarliga situationen med covid-19 i Sverige är klubben tyvärr förhindrad
att genomföra ett fysiskt årsmöte. Eftersom årsmötet som skulle hållits i början av 2020 ställdes in
efter att SKK beslutade att ingen klubborganiserad verksamhet skulle genomföras, är klubben också
tvungen att genomföra ett årsmöte under 2021. Båda dessa förhållningsregler är meddelade från
SKK centralt. Under dessa omständigheter ser vi inget annat alternativ än att genomföra årsmötet på
distans.
Läs igenom kallelsen noggrant – den innehåller viktig information om hur du deltar på
mötet och tillvaratar dina föreningsdemokratiska rättigheter!
Ytterligare information finns också på SKKs hemsida: https://www.skk.se/sv/om-skk/det-har-arskk/skks-organisation/kommitteer/foreningskommitten/Foreningspaketet/foreningsinfo-covid-19/
ars--och-fullmaktigemoten-under-2021/
Mötet kommer att hållas lördagen den 19 juni 2021 med start klockan 12:00.
Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på AAKS hemsida, på samma plats och skyddat
av samma lösenord som medlemstidningen.
Själva mötet kommer att hållas som ett telefonmöte med samma tjänst som styrelsen under en
längre tid använt för möten via telefon. (Tjänsten har ett 08-nummer och debiteras som ett vanligt
samtal inom Sverige enligt din operatörs prislista.)
Omröstningar kommer att göras via en webbsida.
För att fullt ut delta på mötet behöver du därför ha tillgång till vanlig telefoni (antingen via fast
telefon eller mobiltelefon), samt ha möjlighet att surfa på webben under pågående telefonsamtal.
Det är också en fördel om den telefon du ringer från har funktion för att stänga av mikrofonen
(”mute”) när du inte pratar, för att minska eventuellt bakgrundsljud.
För detta möte krävs föranmälan! Skicka ett mail till sekreterare@americanakitaklubbsverige.se
med ”anmälan till årsmöte” i rubriken. Skriv ditt medlemsnummer (normalt åtta siffror långt; står
på medlemskortet och på din senaste medlemskapsfaktura) i mailet. Vi kontrollerar att du har ett
aktuellt medlemskap och bekräftar så snart vi kan att din anmälan kommit fram. Föranmälan
måste vara oss tillhanda absolut senast måndagen den 14 juni.
Telefonnummer, länk dit omröstningar sker samt åtkomstkoder skickas därefter ut i ett separat mail
till de som föranmält sig, senast den 16 juni.
Om du inte skulle ha fått mailet med uppgifterna för att komma in på årsmötet absolut senast den 17
juni, är det viktigt att du omedelbart kontaktar sekreteraren så att vi kan försäkra oss om att du har
möjlighet att delta på mötet.
För att minska risken att mail med uppgifter fastnar i ditt spamfilter, lägg gärna till adressen
sekreterare@americanakitaklubbsverige.se i din adressbok.
Förslag till dagordning för årsmötet:

1. Mötet öppnas
2. Justering av röstlängd
3. Val av ordförande för mötet
4. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet
5. Val av justerare för mötet
6. Val av rösträknare för mötet
7. Beslut om närvaro- och yttranderätt
8. Fråga om mötet blivit utlyst enligt gällande regelverk
9. Fastställande av dagordningen
10. Redovisning av verksamhetsår 2019 och 2020
11. Fastställande av balans- och resultaträkning för 2019 och 2020
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
13. Beslut om rambudget för 2021
14. Beslut om antal ordinarie styrelseledamöter, antal suppleanter, samt val av styrelse
15. Val av revisorer
16. Val av valberedning
17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-16
18. Mötet avslutas

