§ 23. Ordinært repræsentantskabsmøde:
Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i sidste halvdel af marts måned. Mødested og
mødetidspunkt fastsættes af hovedbestyrelsen.
Det årlige repræsentantskabsmøde indkaldes i december nummeret af ”Schæferhunden”, i januar/februar
nummeret af ”Schæferhunden” offentliggøres landsformandens beretning.
Samtidig med udsendelse af bladet offentliggøres dagsorden på klubbens hjemmeside.

Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Landsformandens beretning fremlægges til henholdsvis godkendelse og orientering.
4. Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed.
5. Kassererens forelæggelse af budget for de kommende to år til godkendelse.
6. Indkomne forslag
7. Valg af hovedbestyrelse m.v.
8. Godkendelse af revisor
9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal indsendes til sekretariatet senest 4 uger
før repræsentantskabsmødets afholdelse. Forslag til behandling på repræsentantskabsmødet kan
fremsættes af medlemmer, kreds- generalforsamlinger, hovedbestyrelsen, avlsråd og brugshunderåd. De
fremkomne forslag skal senest 14 dage før repræsentantskabsmødets afholdelse, tillige med regnskab og
budget udsendes til samtlige repræsentanter.
Det er Hovedbestyrelsens ansvar, at alle indkomne forslag har en udformning, der muliggør, at de kan
behandles på repræsentantskabsmødet.
Ved ændring af forslaget, skal ændringen godkendes af forslagsstilleren.
Hovedbestyrelsen skal ved invitation til repræsentantskabsmøde offentliggøre den præcise dato for frist for
indsendelse af ændringsforslag.
Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt uanset fremmødet.

Enhver, der har fremstillet et lovforslag til repræsentantskabsmødet, har taleret under
repræsentantskabets behandling af dette forslag. Taleretten begrænses til en kortvarig indledende
argumentationstale, samt kortvarige svar på eventuelle spørgsmål til forslagsstilleren. Det er op til
dirigenten at vurdere længden af taleretten, samt opretholde og håndhæve denne taleret.
Vedtagelser på repræsentantskabsmøder sker med almindeligt flertal med undtagelse af de tilfælde, hvor
nærværende lov udtrykkeligt foreskriver andet. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev.
Redigeret referat af mødet offentliggøres i ”Schæferhunden”.
Medlemmer med betalt forfaldent kontingent kan– dog uden tale- eller stemmeret – overvære
repræsentantskabsmøde mod forudgående tilmelding.
Under behandling af dagsordenens punkt H (valg af hovedbestyrelse m.v.) har medlemmer, der ikke er
repræsentanter, men er foreslået valgt til et tillidshverv, taleret. For at være valgbar skal vedkommende
have været medlem af Schæferhundeklubben for Danmark i mindst 3 måneder forud for
repræsentantskabsmødet og have betalt forfaldent kontingent.

