Årsmötesprotokoll Passklubben Skeid
Tid: 2016-02-23 kl 19:00
Plats: Toftinge Gård Norrtälje

Antal närvarande 21 st

§ 1 Göran Fernsund hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat
§2 Godkännande av dagordning
§3 Årsmötet beslutade att mötet är behörigen utlyst
§4 Årsmötet beslutade att välja Göran Fernsund till mötesordförande
§5 Styrelsens val av mötessekreterare Lena Lundén godkändes av årsmötet
§6 Till justeringsmän jämte ordförande Göran Fernsund valdes Ante Eklund och Jenny Mandal
§7 Verksamhetsberättelsen föredrogs av Göran Fernsund och godkändes av årsmötet
§8 Den ekonomiska berättelsen föredrogs och godkändes av årsmötet.
§9 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av årsmötet
§10 Val av kassör på 2 år : Emelie Althén.
Val av sekreterare på 2 år: Josefin Hallerby-Häggberg
Val av suppleant på 2 år Elsa Mandal-Hreggvidsdóttir
§11 Till revisorer valdes:
Jenny Mandal sammankallande på 1 år
Kristina Hellsén 1 år
Revisorssuppleant Lena Lundén 1 år
§12 Till valbredning valdes: Evelyn Storgård som sammankallande 1 år
Linda Eriksson 1 år
§13 Årsmötet gav mandat till styrelsen att fastställa medlemsavgifter för 2017.
§14 Styrelsen/ Eyvi informerade att om intresset för tävlingar med worldrankingstatus och att fler
banor är intresserade av att passklubben håller tävlingar där. Då Passklubben Skeid är en
rikstäckande förening ansåg mötet detta positivt och uppdrog åt styrelsen att jobba vidare med
det. Styrelsen informerade om T-shirts till tävlingar och försäljning. Sponsorplats på ryggen och
även synas på vår hemsida kommer 2016 kosta 2.000:- T-shirtarna skall bl.a användas vid passlöp,
de skall säljas i reklamsyfte för klubben och dess sponsorer till ett överkomligt pris. Lena Lundén

uppdrogs av skriva något på klubbens facebookssida om detta. Mötet var positivt inställd till detta
Första sponsorn anmälde sig direkt på mötet. Tack Islandshestkonsult
§14 Mötet avslutas och avgående styrelsemedlemmar tackas
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