ÅRSMÖTE GLADUR ROSLAGEN ISLANDSHÄSTFÖRENING,
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Mötets öppnande.
Ann Persson hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkändes.
Mötet behörigt utlyst samt fastställande av röstlängd
Mötet godkändes som behörigt utlyst röstlängden fastställdes.
Val av ordförande för mötet
Sittande ordf. Ann Persson
Anmälan av styrelsens val av sekreterare.
Sittande sekr. Kajsa Widen
Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera
årsmötesprotokollet.
Marlene Karlsson och Ingela Liljeström
Behandling av styrelsens/kommittéernas berättelser.
Berättelserna gicks igenom, inga funderingar uppkom
Behandling av ekonomisk berättelse och revisorernas berättelse
Ekonomiska berättelsen gicks igenom och inga frågor uppkom.
Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
Styrelsen fick ansvarsfrihet för gångna året
Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen
4ledamöter, sekreterare och ordförande inräknat och två suppleanter
Val av ordförande, kassör samt ev. ledamöter och suppleanter på två år, hälften av
ledamöterna väljs varje år
Omval på Sandra Årnevall kassör 2år, nyval på Micaela Claesdotter sekreterare 2år och nyval
Veronica Wirsén suppleant 2år omval Ann Dokken Niska ledamot 2år
Val at två revisorer samt två revisorssuppleanter för ett år.
Sonja Källqvist och Ann-Catrine Englund
Val av ombud till riksårsmötet samt suppleanter till detta.
Ann Persson och Elsa Mandal Hregvidsdottir.
Val av ledamöter i valberedningen varav en sammankallande.
Årsmötet överlämnade till styrelsen att leta efter valberedning
Fastställande av medlemsavgift för lokalklubben för nästföljande år.
Beslutades att den ska vara oförändrad.
Motioner till riksårsmötet.
Årsmötet beslutade att överlämna till styrelsen att gå igenom motionerna och ta ställning.
Övriga i förväg anmälda frågor
Fråga om att godkänna sponsring för gladurmedlemmar.
Mötet beslutade att Gladur ska sträva sträva efter att sponsra tävlingsekipage och ungdomar,
även aktiviteter som inte har med tävling att göra.
Mötets avslutande
Ann Persson förklarade mötet avslutat
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