
 
 

inbjuder till 

ÅRSMÖTE 
 

Tid: Söndag den 18 februari 2018 kl. 11.0. Mötet startar med lunch. 
Plats: Byske gästgivaregård, Hotellgatan 6 i Byske (Skellefteå kommun) 

Samtliga deltagande medlemmar bjuds på lunch; 
helstekt fläskfilé med rödvinssås, bearnaisesås & potatisgratäng. 

 
Anmälan: Föranmälan krävs om du vill äta meddela även ev. 

allergier/vegetariskt. Skicka e-post eller sms senast 2018-02-10: 
ontk.sekr@gmail.com eller 072 217 68 36. 

 
Handlingar: Handlingar för årsmötet finns att hämta på www.ontk.se 

För dig som inte har tillgång till dator, kontakta sekreteraren för 
papperskopior. 

 
De som har anmält att sin hund erhållit championat under 2017 kommer att få en 
utmärkelse som delas ut vid mötet. Kan du inte närvara själv, ordna så att någon tar emot 
utmärkelsen för din räkning. Detsamma gäller priser från Svenska Taxklubben. 

 
VARMT VÄLKOMMEN! 

Styrelsen för Övre Norrlands Taxklubb 

 
 
 
 

Se program på baksidan! 
 
 

Kontaktuppgifter:  
Jessica Sjöberg, sekreterare ÖNTK Mobil: 0722176836 
Sadelvägen 7, 946 31 ROKNÄS E-post: ontk.sekr@gmail.com 

mailto:ontk.sekr@gmail.com
http://www.ontk.se/


Program ÖNTK:s årsmöte 2018-02-18 
 
Kl. 11.00 Lunch 
 
Kl.12.30 Årsmöte enligt nedan dagordning 
 

Dagordning årsmöte ÖNTK  
Datum: 2018-02-18 
Plats: Byske gästgivaregård 
 
1. Mötets öppnande 
2. Godkännande av dagordningen.  
3. Meddelande av övriga frågor.  
4. Justering av röstlängd. 
5. Val av ordförande för mötet. 
6. Val av sekreterare för mötets protokoll.  
7. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden skall justera 
protokollet.  
8. Godkännande av att kallelsen till årsmötet är behörigen utlyst.  
9. Verksamhetsberättelse. 
10. Kassarapport samt revisionsberättelse för 2017.  
11. Fastställande av balansräkningen för verksamhetsåret. Fråga om disposition av vinst/förlust enligt 
balansräkningen.  
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
13. Val av ordföranden för år 2018. 
14. Val av övriga ledamöter.  
15. Val av två revisorer och revisorssuppleanter. 
16. Val av valberedning; tre personer varav en sammankallande.  
17. Val av lokalt avels råd.  
18. Rapport och frågor från styrelsen 
19. Kallelse till Årsmöte 2019, rörande dess form 
20. Behandling av inkomna motioner från medlemmar.  
21. Meddelande om ÖNTK representanter för viltspår SM och drev SM.  
22. Utdelande av utmärkelser till de taxar som under 2017 erhållit championat och meddelat detta till ÖNTK. 
23.Utdelande av utmärkelser från Svenska Taxklubben/Svenska Kennelklubben.  
24. Avtackning av avgående styrelsemedlemmar. 
25. Övriga frågor (som meddelats vid mötets öppnande). 
26. Mötets avslutande. 
 

 
 
 
 
 
 

Kontaktuppgifter:  
Jessica Sjöberg, sekreterare ÖNTK Mobil: 0722176836 
Sadelvägen 7, 946 31 ROKNÄS E-post: ontk.sekr@gmail.com 


