
STADGAR FÖR STYRELSE Västsvenska Beagleklubben 

§ 7 Styrelse 
Förvaltningen av LA: s angelägenheter handhas av en av ordinarie årsmöte vald styrelse, i dessa stadgar 
kallad styrelsen. 

Styrelsens organisation 
Mom. 1  

Styrelsen består av ordförande, vald för en tid av 1 år, och högst 8 men minst 4 övriga ledamöter, samt 
högst 4 eller minst 2 suppleanter. De ordinarie ledamöterna skall väljas så att årligen halva antalet 
ledamöter väljs för en tid av två år. Suppleanterna väljs för en tid av ett år.  Året räknas från ordinarie 
årsmöte till och med nästa ordinarie årsmöte. Ordförande och ledamöter kan omväljas. 
Till ledamot och suppleant i styrelsen kan endast den väljas som är medlem i LA. 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. 

Mom. 2 
Styrelsen sammanträder efter kallelse från ordförande eller vid förhinder för denne ifrån vice ordförande.  
Styrelsen skall sammanträda minst 4 gånger per kalenderår. 
Styrelsen har rätt att till sig adjungera en eller flera personer. Sådan adjungerad person har förslags- och 
yttranderätt men inte rätt att deltaga i beslut. Styrelsen får inom sig utse ett arbetsutskott och inom eller 
utom sig kommittéer eller arbetsgrupper för att handlägga av styrelsen angivna arbetsuppgifter. 
Styrelsen utser inom sig personer som var och en för sig eller i förening har rätt att teckna klubbens firma. 
Styrelsen är beslutför då samtliga ledamöter är kallade och fler än hälften av ledamöterna är närvarande 
vid sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening som de flesta ledamöterna förenat sig om. Vid 
lika röstetal gäller den mening som biträds av tjänstgörande ordförande. 
Vid styrelsemöte skall föras protokoll. 

Mom. 3  
Styrelsens åligganden: 
Styrelsen skall, förutom vad som sägs i dessa stadgar och i SBlK: s stadgar och SKK: s  
stadgar och av SKK utfärdade bestämmelser och föreskrifter, bland annat: 
• bereda ärenden som skall behandlas av årsmöte 
• verkställa av årsmöte fattade beslut och uppdrag 
• ansvara för klubbens tillgångar, arkiv och korrespondens 
• avge årsredovisning till ordinarie årsmöte 
• avge yttrande över av SBlK till LA hänskjutna ärenden 
• senast en månad efter ordinarie årsmöte till SBlK översända två exemplar av årsmötes- och 

styrelseprotokoll, förvaltnings- och verksamhetsberättelse 
• senast 4 veckor före ordinarie årsmöte avlämna styrelsens årsbokslut med balans- och 

resultaträkningar till revisorerna 
• senast 5 veckor före ordinarie Beaglefullmäktige anmäla namn och adress på vald delegat och 

personlig suppleant till SBlK: s styrelse 
• upprätta program rörande tid och plats för utställningar, prov och tävlingar och anmäla detta till 

SBlK enligt SBlK fastställt datum 
• avge yttranden över av SBlK till LA hänskjutna ärenden samt verkställa övriga i SBlK: s 

arbetsordning angivna uppgifter 
• i övrigt sköta klubbens angelägenheter 

Revisorernas berättelse skall vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor före ordinarie årsmöte. 
Ordinarie revisorer har rätt att vid behov begära få närvara vid något av styrelsens sammanträde. 
Ordinarie revisorer skall tillställas protokoll från styrelsens sammanträden. 
Revisorerna har rätt att om så anses behövligt utlysa extra årsmöte. 

§ 9 Valberedning 
Av årsmötet utsedd valberedning skall förbereda de val som stadgemässigt skall ske vid ordinarie 
årsmöte. 



Valberedningen skall bestå av tre ledamöter varav en sammankallande. Mandatperioden för 
sammankallande skall vara 1 år och för övriga ledamöter 2 år.  
Efter beslut från styrelsen kan valberedningen beredas tillfälle att närvara vid styrelsesammanträde. 
Sammankallande skall tillställas protokoll från styrelsens sammanträden. 


