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Styrelsen önskar alla
GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!

Schäferpromenaden på Lucia är inställd
pga pandemin med de nya direktiven om max 8 personer, vi återkommer med nytt datum om
promenad så fort det är möjligt!

Svenska Schäferhundklubben Sk Lövsättra

VIKTIG INFO OM ÅRSMÖTET!
Hej Medlemmar!
Här kommer viktig information för er att ta del av. Det har ju inte undgått
någon att vi befinner oss i en Pandemi under 2020. Det har nu kommit direktiv
angående våra årsmöten från SBK och SKK, där man inte uppmanar till fysiska
möten utan endast digitala sådana.
När det kommer till rösträtt vid nomineringar så skall det finnas utrymme för
votering dvs sluten omröstning. Den tjänsten tillhandahåller SKK för 3000kr och
heter VoteIt.
Nu har vi en fråga till er medlemmar angående årsmötet 2021.
Vi kan välja att köra på årsmötesdispens 2021 då vi redan haft ett möte 2020.
Dispensen betyder att man förlänger mandatperioderna för redan valda
styrelsen/valberedningen/revisorerna och sedan kör man som 2021 skulle
gjorts men år 2022 istället.
Denna dispens är enligt SBK/SKK att föredra.
Vi har möjlighet att skjuta upp årsmötet förutsatt att:
- klubben haft ett årsmöte under 2020 som avhandlat 2019 och
- revisorerna har lämnat revisionsberättelse utan några anmärkningar på styrelsens
förvaltning under 2020
Skulle minst 1# av medlemmarna inte ha fortsatt förtroende för styrelsen måste vi genomföra
ett digitalt årsmöte.
Så vår fråga till er är, har styrelsen fortsatt förtroende och kan nyttja dispensen
för 2021?
Självklart kommer styrelsen att skicka ut revisionsberättelsen, årsbokslut samt
verksamhetsberättelse.
För de medlemmar som inte tycker att detta är ok meddelar ni sekreteraren
senast 31/12 2020 på sekreterare.lovsattra@gmail.com
Länk: Årsmöte under Covid Information SKK

Vi ses på klubben!
Med årets femte medlemsbrev vill vi från styrelsen önska alla en riktigt God Jul
och ett Gott Nytt År ! Vi hoppas alla på ett mycket bättre 2021
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