Protokoll årsmöte
Eyvinur islandshästförening 2012-02-12
Närvarande:
Enligt röstlängd

1 § Mötets öppnande
Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
2 § Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkändes av alla närvarande.

3 § Fråga om mötets behöriga utlysande, röstlängd fastställs
Mötet godkände mötets behöriga utlysande samt fastställde röstlängden.
4 § Val av ordförande och sekreterare, för årsmötet
Tiina Fredriksson (ordförande) och Sara Bimer (sekreterare) valdes att vara
årsmötets ordförande samt sekreterare.
5 § Val av två justeringsmän, tillika rösträknare att jämte ordföranden justera
årsmötesprotokollet
Anneli Löfberg och Lollo Rohrwacher valdes till justeringsmän.
6 § Behandling av verksamhetsberättelse
Ordföranden går igenom verksamhetsberättelsen och berättar om året som gått och
våra aktiviteter vi haft.
Kassören redovisar ekonomin och styrelsens förslag om att lägga årets vinst om
9 902 kr till balanserade vinstmedel om 0 kr som överförs i ny räkning på tillsammans
9 902 kr.
Mötet beslutar att vinsten för år 2011 behandlas enligt förslag.
7 § Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.
8 § Fastställande av antal ledamöter i styrelsen
Styrelsens förslag är 6 ledamöter och 2 suppleanter, vilket är oförändrat mot tidigare
år.
Mötet beslutar att styrelsen ska bestå av 6 ledamöter och 2 suppleanter.

9 § Val av 3 ledamöter, 1 suppleant på två år.
Hälften av platserna i styrelsen ställs till förfogande, mandatperioden är 2 år.
Valberednings förslag till val är:
Ledamot - Louise Rohrwacher
Ledamot - Sara Bimer
Ledamot - Knut Elmvik
Suppleant - Jannike Bergkvist
Mötet beslutar enligt valberedningens förslag till nya ledamöter.
10 § Val av revisor samt revisorssuppleant för ett år
Valberednings förslag till val är:
Revisor - Urban Magnusson
Revisorssuppleant - Helena Danielsson.
Mötet beslutar enligt valberedningens förslag.
11 § Val av ombud till Riksårsmötet samt eventuellt suppleanter till detta
Mötet beslutar att Tiina Fredriksson och Sara Bimer åker som ombud.
12 § Val av 1-2 ledamöter i valberedningen varav en är sammankallande
Mötet beslutar om omval av Lena Elmvik (sammankallande) samt Iréne Sahlström.
13 § Fastställande av medlemsavgift i lokalföreningen för nästföljande år
Styrelsens förslag är oförändrade avgifter.
Mötet beslutar enl förslag. Behövs det göras en justering efter SIF:s årsmöte får vi ta
det på en separat stämma i höst.
14 § Motioner till riksårsmötet
Hur har beslutet om hanteringen av medlemsavgifterna kommit till? Är det logiskt att
anställd personal nu ska hantera den uppgiften när det förut legat på lokalföreningen,
på ideell basis, och därmed inte kostat SIF något? Styrelsen lägger fram ett förslag
på motion om detta.
15 § Övriga i förväg anmälda frågor
Inga i förväg anmälda frågor har inkommit.
16 § Övrigt
a) stadgeförändring- förslag: ändring § 5 st 1 efter SIF:s beslut
SIF kommer att vara ansvariga för medlemsregistrering hädanefter. Man betalar
avgiften direkt till SIF.

Förslag på ny lydelse i våra stadgar: Hela medlemsavgiften erläggs till riksförbundet
som sedan vidarebefordrar lokalföreningens del.
Mötet beslutar enligt förslag.
§ 17 Mötet avslutas
Då inget ytterligare fanns att ta upp avslutade ordföranden mötet.

________________________
Tiina Fredriksson
ordförande

Anneli Löfberg
justerare

________________________
Louise Rohrwacher
justerare

