Protokoll årsmöte
Eyvinur islandshästförening 2018-02-12

Närvarande:
Enligt röstlängd

1 § Mötets öppnande
Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

2 § Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkändes.

3 § Fråga om mötets behöriga utlysande, röstlängd fastställs
Alla närvarande godkände mötets behöriga utlysande samt röstlängden fastställdes.

4 § Val av ordförande och sekreterare, för årsmötet
Tiina Fredriksson (ordförande) och Anneli Löfberg (sekreterare) valdes av alla närvarande
att vara årsmötets ordförande samt sekreterare.

5 § Val av två justeringsmän, tillika rösträknare att jämte ordföranden justera
årsmötesprotokollet
Emma Magnusson och Ylva Nyblin valdes till justeringsmän.

6 § Behandling av verksamhetsberättelse
Ordföranden går igenom verksamhetsberättelsen och berättar om året som gått och våra
aktiviteter vi haft. Tankar om 2018 presenterades och ytterligare tankar kring detta
välkomnas av styrelsen.
Beslutades att: vi lägger årets (2017) vinst om 15 275 kr till balanserade vinstmedel om 46
135 kr som överförs i ny räkning på tillsammans 61 410 kr.
.
7 § Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Alla närvarande gav styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

8 § Fastställande av antal ledamöter i styrelsen
Mötet beslutar om att antalet ledamöter i styrelsen är sex stycken samt 2 suppleanter.

9 § Val av ledmöter och suppleant
Valberedningen och styrelsen föreslår följande:
Ledamot – Mindy von Berlepsch (kompletteringsval 1 år
Ledamot – Emma Magnusson (omval på två år)
Ledamot – Pirjo Holappa (omval på två år)
Ledamot – Linda Sjöberg (nyval på två år)
Suppleant – Sara Staffansson (nyval på två år)
Mötet beslutar enligt ovan förslag till nya ledamöter och suppleanter.

10 § Val av revisor samt revisorssuppleant för ett år
Som revisor valdes Annika Schröder.
Som revisorssuppleant valdes Anneli Löfberg
Mötet beslutar enligt valberedningens förslag till nya ledamöter och suppleant.

11 § Val av ombud till Riksårsmötet samt eventuellt suppleanter till detta
Riksårsmöte hålls den 17 mars kl 13.00 på Best Western Plus i Bromma.
Mötet beslutar välja Tiina Fredriksson och Linda Sjöberg som ombud på mötet.

12 § Val av ledamöter i valberedningen varav en är sammankallande
Valberedningen föreslås Helena Danielsson utgör valberedningen.
Mötet beslutar enligt valberedningens förslag.

13 § Fastställande av medlemsavgift i lokalföreningen för nästföljande år
Medlemsavgifterna för Eyvinur är för 2018:
Senior
110 kr
Ungdom
80 kr
Familj
130 kr
Stödmedlem
110 kr
Introduktionsmedlem 50 kr

Mötet beslutade om oförändrade avgifter för år 2019.

14 § Motioner till riksårsmötet
Inga motioner har framlagts för beslut under 2017, varför ej heller något extra årsmöte har
hållits.

15 § Övriga i förväg anmälda frågor som inkommit senast 10 dagar före årsmötet
Inga övriga frågor har inkommit.

16 § StIF Årsmöte
StIF har årsmöte den 14 mars och Eyvinur ska utse ett ombud per 25 medlemmar. Vi har
därmed tre ombud att utse till mötet.
Mötet beslutar att utse Tiina Fredriksson, Emma Magnusson samt Ylva Nyblin. Sara
Staffansson utse till suppleant.

17 § Övriga frågor
Peter Löthman och Cecilia Norlander är med i StIF:s utbildningsgrupp. Peter som
representant från Eyvinur och Cecilia som StIF:s ungdomsansvarige från dess styrelse. De
berättade om den nystartade utbildningsgruppen och dess arbete hitintills med att samverka
kring utbildningar i länet.

18 § Mötets avslutades
Då inga fler frågor fanns på dagordningen tackade ordförande för mötet och avslutade
desamma.

________________________
Tiina Fredriksson
ordförande

_________________________
Emma Magnusson
justerare

________________________
Ylva Nyblin
justerare
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