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Närvarande: 19 st
§1

Mötets öppnande

Ritha Nilsson hälsade alla välkomna till årsmötet.
’
§2

Mötesordförande

Till mötesordförande valdes Kristina Kanestad.
§3

Mötessekreterare

Till mötessekreterare valdes Ritha Nilsson.
§4

Röstlängd

Som röstlängd användes medlemsförteckningen 17 st röstberättigade.
Rösträknare Gabriella Zaxin och Carina Karlsson
§5

Mötet i laga ordning utlyst

Ordförande frågade om mötet var i laga ordning utlyst och fick med ett ”Ja” besvarat.
§6

Godkännande av dagordning

Ordförande frågade mötet om dagordningen var godkänd fick med ett ”Ja” besvarat.
§7

Justeringsmän

Till dagens justeringskvinnor valdes Gabriella Zaxin och Carina Karlsson.
§8

Verksamhetsberättelsen

Ordförande frågade mötet om verksamhetsberättelsen är godkänd och fick ett enhälligt ”Ja” besvarat.
§9

Revisionsberättelsen

Revisionsberättelsen lästes upp av Kristina Kanestad. Ordförande frågade mötet om revisionsberättelsen är godkänd och det blev ett
enhälligt ”Ja” besvarat.
§ 10

Ansvarsfrihet

Ordförande frågade mötet om ansvarfrihet för styrelsen 2019 och det blev med ett
"ja" besvarat.
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§ 11

Val av ordförande

Ritha Nilsson, 1 år omval
§ 12

Val av ledamöter i styrelsen

Lena Boström, 2 år omval
Kent Rosell, 2 år omval
§ 13

Val av suppleanter i styrelsen

Fred Carlsson, 1 år omval
Bosse Höök, 1 år omval
§ 14

Val av revisor

Annis Cedergren, 1 år omval
Britt-Marie Olsson, 1 år omval
§ 15

Val av revisorssuppleant

Ove Sjöberg, 1 år omval
§ 16

Val av klubbmästare

Vakant
§ 17

Valberedning

Till valberedning 2021 valdes:
Arne Funcke, sammankallande
Calle Gelfgren
Urban Bergvall
§ 18

Medlemsavgift

Mötet beslutade att medlemsavgiften för 2021 är 225:-. Passiv medlem 125:-.
§ 19

Arvoden

Mötet beslutade att styrelsemedlem får 100:-/gång de deltar i styrelsemöte
fr o m januari 2021.
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§ 20

Förslag och motioner

Inga inkomna.
§ 21

Övriga frågor

Almanackan ville mötet att styrelsen fortsätter att göra.
Styrelsen vill ha in förslag vad vi ska arbeta med under 2021 för medlemmarna.
Mötet beslutade att styrelsen sätter upp ett informationsskåp utanför klubbstugan.
På mötet togs frågan upp ang ponnyhästar på travbanan och slingan som medlemmarna upplever som en stor säkerhetsrisk.
Medlemmarna vill att styrelsen tar upp frågan med travet varför ponnyhästar inte har en egen tid för träning.
Mötet vill att styrelsen frågar varför gäststall 10 har hälften av boxarna stängda kvällen före trav, kvällstrav.

§ 22

Mötet avslutade

Ordförande förklarade mötet för avslutat.
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