PROTOKOLL
Gladur, Roslagens islandshästförenings Årsmöte
den 5 februari kl 15.00, Bärby

a. Mötets öppnande.
Ordf. Pernille Flam hälsade alla välkomna och öppnade mötet
b. Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkändes
c. Mötet behörigt utlyst samt fastställande av röstlängd
Årsmötet befanns behörigt utlyst. 12 st medlemmar närvarade
d. Val av ordförande för mötet
Valdes Pernille Flam.
e. Anmälan av styrelsens val av sekreterare.
Valdes Nathalie Axnér
f. Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera
årsmötesprotokollet.
Valdes Karolin Hast och Åsa Sporre
g. Behandling av styrelsens/kommittéernas berättelser.
Verksamhetsberättelser från styrelsen, tävling- och aktivitetsutskottet samt tidning
godkändes och lades till handlingarna
h. Behandling av ekonomisk berättelse och revisorernas berättelse
Den ekonomiska berättelsen samt revisorernas berättelse föredrogs och godkändes samt
lades till handlingarna
i. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret
j. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen
Ingen förändring
k. Val av ordförande, kassör samt ev. ledamöter och suppleanter på två år, hälften av
ledamöterna väljs varje år
Ordförande:
Pernille Flam
1 år kvar
Kassör:
Haide Mörk
1 år kvar
Sekreterare:
Kajsa Widén
2 år nyval
Ledamot:
Johanna Jonasson
1 år fyllnadsval
Ledamot:
Ann Persson
2 år nyval
Ledamot:
Karolin Hast
1 år kvar
Ledamot:
Anna Dokken Niska
2 år omval
Suppl:
Catharina Wall
1 år kvar
Suppl:
Marlene Carlsson
2 år nyval

l. Val at två revisorer samt två revisorssuppleanter för ett år.
Inga-Lill Lindholm och Carina Lundberg.
Som revisorssuppleant valdes Lotta Lantz
m. Val av ombud till riksårsmötet samt suppleanter till detta.
Ordinarie ombud: Karolin Hast, Pernille Flam, Marlene Carlsson, Sebastian Nordlander.
Suppleanter: J-O Carlsson Lotta Lantz och Haide Mörk
n. Val av ledamöter i valberedningen varav en sammankallande.
Valdes: Sebastian Nordlander (sammankallande) och Nathalie Axnér
o. Fastställande av medlemsavgift för lokalklubben för nästföljande år.
Beslutades att inte ändra medlemsavgiften (545 kr). Årsmötet beslutade också att styrelsen
får mandat att vid behov justera Gladur:s medlemsavgift i efterhand med anledning av
beslut som tas på SIF:s årsmöte om ev. höjning/sänkning av SIF:s medlemskap
p. Motioner till riksårsmötet.
Motioner har ej inkommit från SIF till lokalklubbarna pga. försening. Årsmötet beslutade
att kommande styrelse får behandla motionerna och ta emot kommentarer från våra
medlemmar.
q. Övriga i förväg anmälda frågor
0 anmälda frågor
r. Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet
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