Protokoll fört vid
Gladur, Roslagens islandshästförenings Årsmöte
1. Mötets öppnande.
2. Godkännande av föredragningslistan
3. Mötet behörigt utlyst samt fastställande av röstlängd
4. Val av ordförande för mötet
5. Anmälan av styrelsens val av sekreterare.
6. Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera
årsmötesprotokollet.
7. Behandling av styrelsens/kommittéernas verksamhetsberättelser.
8. Behandling av ekonomisk berättelse och föredragning av revisorernas berättelse
9. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
10. Faställande av antalet ledamöter i styrelsen
11. Val av ordförande, kassör, ledamöter och suppleanter
12. Val av två revisorer samt en revisorssuppleant för ett år.
13. Val av ombud till riksårsmötet samt suppleanter till detta.
14. Val av ledamöter i valberedningen varav en sammankallande.
15. Fastställande av medlemsavgift för lokalklubben för nästföljande år.
16. Motioner till riksårsmötet.
17. Övriga i förväg anmälda frågor
18. Övrig information
19. Mötets avslutande
Vid protokollet

Justeras:

Verksamhetsberättelse 2018
Gladur Roslagens islandshästförening
Aktivitet och cafeteria
Nedan följer en beskrivning av de aktiviteter och Cafe-verksamheter som gruppen haft
under det gångna året. Aktivitets & Cafeteriagruppen består av Anna Dokken Niska och
Veronica Wisén.
17:e Februari
Inomhustävling i Jälla ridhus - Café
4:e Mars
Årsmötet plus ”Från A till Ö” med Anne Fornstedt
21 – 22:a April
Prova på att visa din häst med Nina Bergholtz
Arrangemang på Bärby, Islandshästkonsult med 10 ekipage med häst samt 10 andra
deltagare utan häst
14:e Maj
Anne Fornstedt höll ridkurs för Gladurmedlemmar. 5 deltagande ekipage
16:e September
Caféverksamhet bestående av luncher till funktionärer och domare samt korgar med gott till
domarna
30:e September
Unghästmönstring på Bärby, Islandshästkonsult. Cirka 20 deltagande hästar. Även
Caféverksamhet denna dag.
24 – 25:e November
Ridkurs för Nina Bergholtz. 10 ekipage deltog
Styrelsen
Styrelsen har under året haft fyra möten, ett/kvartal. Däremellan så håller vi diskussioner
och aktuella frågor via mail, messenger samt telefon.
Vi har deltagit på SIF’s riksårsmöte, ordförande konferens, fritids samt tävlingsseminarium.
Anne Fridlund har varit Gladurs representant i distriktsstyrelsen under 2018.
Tävling
Gladur har under 2018 arrangerat två egna tävlingar samt ett UDM i samarbete med
distriktet. Intresset för våra tävlingar är stort, vilket är jätteroligt.
Tidsrymden från att anmälan öppnas till att tävlingen är full har endast varit några dagar.
Vintertävlingen i februari hade vi på Jälla och KM hade vi i september på Toftinge.

Även UDM arrangerades i september på Toftinge.
Ungdom
Gladurs ungdomsutskott har under 2018 haft två aktiviteter. En påskritt på Bärby den 2a
april där 10 ungdomar deltog. Samt en gratis ovalbaneträning för Eyvi på Islandshestkonsult
då 12 ungdomar deltog vilket var väldigt uppskattat. Intresset för aktiviteter är stort men
pga barnafödande hos både Ella och Elsa som är i ungdomsutskottet så blev antalet
aktiviteter under 2018 mycket färre än enligt plan.

Valberedningens förslag till årsmöte 2019
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant

Ella Brolin
Louise Östlund
Urban Wahlberg
Anna Dokken Niska
Veronica Wisén
Monika Hurtig
Linda Eriksson
Karin Lejdström

Nyval 2 år
Nyval 2 år
1 år kvar
1 år kvar
1 år kvar
Nyval 2 år
1 år kvar
Nyval 2 år

Revisor
Revisor

Lotta Holmgrem
P-Å Niska

Omval 1 år
Omval 1 år

