4H-klubbens uppstartsmöte
Ärendelista
§1
Välkomsthälsning av mötesorganisatören. Mötet förklarar öppnat.
Vem som helst av klubbens startare kan öppna mötet.
§2
Val av ordförande för mötet
Vem som helst är valbar för denna post. Observera att det gäller ordförandeskapet för årsmötet, ej
för hela klubben.
§3
Val av sekreterare för mötet.
Observera att det gäller sekreterarrollen för mötet, ej för hela klubben.
§4
Val av protokolljusterare för mötesprotokollet.
Den/de ska läsa igenom, ändra, godkänna och signera protokollet.
§5
Godkännande av ärendelistan.
Mötets ordförande går igenom ärendelistan. Om någon vill lägga till något så görs det och sen
bestämmer man den ärendelistan som mötet ska följa.
§6
Antagande av Stadgar för Sveriges 4H.
För att klubben ska bli godkänd av Riksförbundet Sveriges 4H måste klubben ha antagit stadgarna.
§7
Beslut om klubbens namn
4H-klubbens namn får bestå av ort-, växt- och djurnamn eller en kombination av dem, alternativt
namn på verksamhet i kombination med 4H-klubb. Ett tips: håll det enkelt!
§8
Beslut om 4H-klubbens säte
§9
Beslut om verksamhet för klubben
Vad ska 4H-klubben ha för slags verksamhet? Man kan inrikta sig på en eller flera saker.
§10
Framställande av klubbens del i medlemsavgift (utöver denna del tillkommer avgift till län och riksorganisation) och eventuell budget.
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§11
Val av minst dessa styrelseledamöter: ordförande, sekreterare och kassör.
Om fler personer vill ingå i styrelsen kan de väljas till följande poster: vice ordförande, ledamot och
suppleant/suppleanter.
Styrelseledamöterna sitter i styrelsen fram tills nästa möte. Om någon in styrelsen skulle vara frånvarande vid ett möte kan en suppleant agera i dennes ställe.
§12
Val av en revisor och personlig suppleant för denna.
Revisorn kontrollerar räkenskaperna och att styrelsens arbete gått rätt till. De får inte ingå i styrelsen och bör inte heller vara släkt med någon i styrelsen.
§13
Beslut om klubben ska öppna bankkonto samt firmatecknare.
Det är inget måste att öppna ett bankkonto men det kan underlätta ekonomihanteringen. Valda
firmatecknare är de som får lov att teckna avtal, öppna bankkonto och dylikt i 4H-klubbens namn.
§14
Övriga frågor
§15
Uppstartsmötet avslutas.
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