Årsmötesprotokoll och protokoll för bildandet av Svenska Passklubben
(OBS, Namnändring till Passklubben Skeid antagen vid styrelsemöte 2015-06-17 på grund av att
SIF oj godkände namnet Svenska Passklubben) Reviderat 2015-06-17

Tid: 2015-03-17
Plats: Toftinge, Norrtälje

§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Val av ordförande att föra förhandlingarna: Ante Eklund
§ 3 Val av sekreterare för mötet: Evelyn Storgård
§ 4 Till att jämte mötesordföranden justera protokollet utsågs Göran Fernsund och
Kjell Storgård
§ 5 Mötet diskuterade om att bilda en rikstäckande lokalförening ansluten till Svenska
Islandshästförbundet med specialintresset passridning.
Diskuterade och granskade förslag på stadgar för Svenska Passklubben daterade
2015-03-14.
Mötet beslutade att godkänna och anta föreslagna stadgar, samt att föreningens namn skall
vara Svenska Passklubben.
Föreningens hemort är ordförandes, för närande Norrtälje kommun.
§ 6 Val av styrelse:
a. Val av ordförande: Göran Fernsund på två år.
b. Val av kassör: Evelyn Storgård på ett år.
c. Val av sekreterare: Linda Tommelstad på ett år.
d. Val av ledamot: Ante Eklund på två år.
e. Val av ledamot: Eyvi Mandal på två år.
f. Val av suppleant: Danni Smarasson på ett år.
§ 7 Val av revisorer:
a. Val av sammankalland revisor: Margareta Eklund på ett år.
b. Val av revisors: Jenny Mandal på ett år.
c. Val av revisorssuppleant: Sofie Fältsjö på ett år.

§ 8 Val av valberedningen:
a. Val av sammankallande i valberedning: Kjell Storgård på ett år.
b. Val av ledamot i valberedning: Michael Jansson p ett år.
1

§ 9 Fastställande av medlemsavgift för år 2015:
Huvudmedlem Senior 500 kr, varav 350 kr då går till SIF.
Huvudmedlem junior 250 kr, varav 150 kr då går till SIF.
Familjemedlem 150 kr.
Stödmedlem Senior 150 kr.
Stödmedlem Junior 100 kr.
§ 10 Beslutades att styrelsen snarast skall ansöka om medlemskap för Svenska Passklubben,
som lokalförening i Svenska Islandshästförbundet.
§ 11 Firmatecknare
Firman tecknas av ordförande och kassör var för sig.
Beslutades att kassören snarast ansöker om Bankgiro och Konto i Roslagens Sparbank.
§ 12 Mötets avslutas

Norrtälje 2015-03-17
Vid protokollet

…………………………………
Evelyn Storgård

…………………………………
Mötesordförande
Ante Eklund

Justeras

………………………………
Kjell Storgård

…………………………………
Göran Fernsund
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