Protokoll Svenska Islandshästförbundets Riksårsmöte 2019-03-30
Best Western Plus, Bromma, Stockholm
1. Mötets öppnande
Mötet öppnades av SIF:s ordförande Jan Ljungholm.
2. Godkännande av föredragningslista
Föredragningslistan med tillägg godkändes.
3. Frågan om mötets behöriga utlysande, röstlängden fastställs
Mötets behöriga utlysande godkändes. Röstlängden fastställdes till 101 röstberättigade.
4. Val av ordförande att föra förhandlingarna
Jan Kleerup valdes till ordförande att föra förhandlingarna.
5. Anmälan av styrelsens val av sekreterare
Monique Nilsfors anmäldes som styrelsens val av sekreterare.
6. Val av två justerare tillika rösträknare att jämte ordföranden justera riksmötesprotokollet
Ingemar Tapper och Lena Ehrling valdes till justerare tillika rösträknare.
7. Behandling av verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för Svenska
Islandshästförbundets Stiftelse för Avel
Monique Nilsfors, ordförande för Svenska Islandshästförbundets Stiftelse för Avel redogjorde för
stiftelsens verksamhet och ekonomi enligt bifogad årsmöteshandling.
Rapporten godkändes av Riksårsmötet.
8. Behandling av verksamhetsberättelsen
Ordförande Jan Ljungholm gick igenom verksamhetsberättelsen för Svenska Islandshästförbundet
2018 enligt bifogad årsmöteshandling.
Verksamhetsberättelsen godkändes av Riksårsmötet.
9. Behandling av årsbokslut och föredragning av revisorernas berättelse
Förbundscontroller Gun Marie Karlsson redogjorde för årsbokslut enligt bifogad årsredovisning och
resultatrapport.
Riksårsmötet beslutade att lägga årsbokslutet till handlingarna.
Jan Ljungholm redogjorde muntligen för revisionsberättelsen. Den godkändes av Riksårsmötet.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Riksårsmötet beviljade förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för 2018.
11. Behandling av propositioner och motioner
Förbundsstyrelsens bifogade propositioner diskuterades och behandlades.
Proposition 1. Förslag stadgeändring SIF avseende jäv/valbarhet. Ändring av §10. Förbundsstyrelsen.
Beslut: Riksmötet bifaller enhälligt styrelsens förslag.
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Motion 1: Hur godkända tävlingar skall organiseras inom förbundet
Beslut: Riksmötet bifaller motionärens förslag och föreslår att en arbetsgrupp tillsätts som utreder
villkoren för förenings- distrikts- förbundsarrangerade tävlingar i förhållande till privat arrangerade
tävlingar.
Motion 2: Om att flytta tävlingar för barn och junior från SM och i stället slå ihop dem med
Lag-SM till en nationell sammankomst.
Beslut: Styrelsen är i grunden positiva till motionärens förslag men anser att förslagen behöver
utredas vidare innan beslut fattas. Riksmötet avslår motionärens förslag och föreslår att en
arbetsgrupp tillsätts som utreder motionärens förslag. Arbetsgruppens utredning ska presenteras i
samband med ordförandekonferensen hösten 2019.
Motion 3: Återinförande av T3 och V2 på SM med ett kval.
Beslut: Riksmötet avslår motionärens förslag med hänvisning till tävlingssektionens förklaringar samt
vidtagna åtgärder som återfinns bifogat underlag ”Kval till sport-sm 2019”. Inom SIF är det
tävlingssektionen som har i uppgift att utveckla och kvalitetssäkra vårt tävlingssystem. För att detta
ska lyckas förutsätts en öppen dialog och förankringsprocess med våra medlemmar
Motion 4: Återinföra ett kval till Sport- och GaedingaSM
Beslut: Riksmötet avslår motionärens förslag med hänvisning till tävlingssektionens förklaringar samt
vidtagna åtgärder som återfinns bifogat underlag ”Kval till SM sport 2019”. Inom SIF är det
tävlingssektionen som har i uppgift att utveckla och kvalitetssäkra vårt tävlingssystem. För att detta
ska lyckas förutsätts en öppen dialog och förankringsprocess med våra medlemmar.
Motion 5: Ompröva beslut gällande kvalproceduren för passgrenarna P1, P2, P3 med en återgång till
samma kvalprocedur som 2018.
Beslut: Riksmötet avslår, efter votering med siffrorna 41-36, motionärens förslag med hänvisning till
tävlingssektionens förklaringar samt vidtagna åtgärder som återfinns i bifogat underlag ”Kval till SM
sport 2019”. Styrelsen föreslår att en utvärdering av kvalproceduren för passgrenarna P1, P2 och P3
genomförs direkt efter 2019 års Svenska Mästerskap. Inom SIF är det tävlingssektionen som har i
uppgift att utveckla och kvalitetssäkra vårt tävlingssystem. För att detta ska lyckas förutsätts en
öppen dialog och förankringsprocess med våra medlemmar.
Motion 6: Att Svenska Islandshästförbundet får i uppdrag att upphandla olycksfallsförsäkring
omfattande alla medlemmar vid både fritidsridning och träning/tävling.
Beslut: Styrelsen har utrett motionärens förslag kring gemensam olycksfallsförsäkring och det har
framkommit att kostnaden för en sådan försäkring hamnar på en kostnadsnivå som dessvärre inte
ryms inom SIFs budget om inte medlemsavgifterna höjs avsevärt. Riksmötet avslår motionärens
förslag.
12. Diskussion och beslut om arbetsplan för kommande år
Styrelsen redogjorde för arbetet och planeringen runt ansökan av medlemskap till
Riksidrottsförbundet 2019. Riksmötet godkände styrelsens verksamhetsplan för kommande år enligt
bifogad årsmöteshandling.
13. Fastställande av ersättningar till styrelse för nästkommande verksamhetsår
Riksmötet godkände valberedningens förslag om oförändrade ersättningar för nästkommande
verksamhetsår.
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14. Fastställande av medlemsavgift till förbundet för nästföljande år
Riksmötet godkände, efter votering med siffrorna 46-38, styrelsens förslag om höjning med 50 kr av
medlemsavgiften för seniorer till förbundet för 2020. Riksårsmötet framförde kritik till styrelsen
gällande beredningen och bristande information, samt att förslaget inte fanns med i
årsmöteshandlingarna. Det innebär att SIFs andel av medlemsavgiften år 2020 är 450 kr senior, 200
kr junior, 550 kr familj och 300 kr introduktion.
15. Diskussion och beslut om budget för kommande år
Riksårsmötet godkände styrelsens förslag till budget för kommande år enligt bifogad
årsmöteshandling.
16. Fastställande av sektioner och fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen
Riksmötet godkände styrelsens förslag till fastställande av sektioner och antalet ledamöter och
suppleanter i styrelsen.
17. Val av ordförande på två år
Riksmötet valde enhälligt Anna Albinsson till ordförande i två år (nyval) i enlighet med
valberedningens förslag.
18. Val vice ordförande på ett år fyllnadsval
Riksmötet valde enhälligt Eva Husbom till vice ordförande i ett år (fyllnadsval) i enlighet med
valberedningens förslag.
19. Val av sekreterare på ett år fyllnadsval
Riksmötet valde enhälligt Annika Sikander till sekreterare i ett år (fyllnadsval) i enlighet med
valberedningens förslag.
20. Val av styrelseledamöter på två år respektive ett år
Riksmötet valde enhälligt; Anna Bergkvist till ledamot i ett år (fyllnadsval), Ulrika Backan till ledamot i
två år (omval), Malin Fredriksson till ledamot i två år (nyval), Charlotta Gripenstam till ledamot i två
år (nyval), i enlighet med valberedningens förslag.
21. Val av suppleant på två år
Riksmötet valde enhälligt Fredrik Sandberg till suppleant i två år (nyval) i enlighet med
valberedningens förslag.
22. Val av två revisorer samt två revisorsersättare
Riksmötet valde enhälligt i enlighet med valberedningens förslag:
Revisorer ett år; * (auktoriserad) och Karin Spångberg
Revisorsersättare ett år; Gunnel Karlsson (auktoriserad) och Frida Söderberg
*Riksårsmötet ger i uppdrag åt styrelsen att ta fram förslag på auktoriserad revisor att godkännas av
förbundets valberedning
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23. Val av ordförande och ledamöter i SIFs stiftelse för avel
Riksmötet valde enhälligt i enlighet med valberedningens förslag:
Ledamöter två år: Elsa Mandal Hreggvidsdóttir, Julianne Klink, Niels Lund och Charlotta Gripenstam
(SIFs representant).
Riksmötet valde enhälligt Sigurjón Einarsson till suppleant fyllnadsval ett år i enlighet med
valberedningens förslag.
24. Val av ledamöter till valberedningen varav en ordförande
Lena Ehrling, Peter Stålhammar och Maria Vemdal valdes till ledamöter samt Göran Fernsund till
ordförande i två år.
25. Övrig information
Jan Ljungholm avtackades som avgående ordförande för sin insats i SIFs styrelse och tilldelades
förbundets förtjänsttecken av valören silver genom hedersordförande Göran Häggberg.
26. Mötets avslutande
Mötesordförande Jan Kleerup avslutade riksmötet 2019 kl. 16:38 och tackade alla närvarande
ombud.

________________________________
Monique Nilsfors, sekreterare

_______________________________
Jan Kleerup, mötesordförande

________________________________
Ingemar Tapper, justerare

_______________________________
Lena Ehrling, justerare
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