Protokoll årsmöte
Eyvinur islandshästförening 2013-02-24

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
Alla närvarande godkände mötets behöriga utlysande samt röstlängden fastställdes.
4 § Val av ordförande och sekreterare, för årsmötet
Tiina Fredriksson (ordförande) och Sara Bimer (sekreterare) valdes av alla närvarande att
vara årsmötets ordförande samt sekreterare.
5 § Val av två justeringsmän, tillika rösträknare att jämte ordföranden justera
årsmötesprotokollet
Pirjo Holappa och Lena Elmvik valdes av alla närvarande.
6 § Behandling av verksamhetsberättelse
Ordföranden går igenom verksamhetsberättelsen och berättar om året som gått och våra
aktiviteter vi haft.
Beslutades att: vi lägger årets (2012) vinst om 6011 kronor till balanserade vinstmedel om
9902 kronor som överförs i ny räkning på tillsammans 15 913 kronor.
7 § Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Alla närvarande gav styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

8 § Stadgeförändring
Förslag på stadgeförändring från styrelsen föreligger enligt nedan:
Före:
Föreningens angelägenheter handläggs av en styrelse
som består av minst 5 och högst 7 ledamöter och 2
suppleanter.
Ledamöternas funktioner skall vara som följer:
1. Ordförande
2. Vice ordförande
3. Kassör
4. Sekreterare
5. Ledamöter
Styrelsen är beslutsför då minst hälften av styrelsens
ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har mötets
ordförande utslagsröst utom vid personval, då lotten
avgör.

Efter:
Föreningens angelägenheter handläggs av en styrelse
som består av minst 5 och högst 7 ledamöter och

minst 1 suppleant.
Ledamöternas funktioner skall vara som följer:
1. Ordförande
2. Vice ordförande
3. Kassör
4. Sekreterare
5. Ledamöter
Styrelsen är beslutsför då minst hälften av styrelsens
ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har mötets
ordförande utslagsröst utom vid personval, då lotten
avgör.

Beslutades att: styrelsen skall ha minst 1 högst 3 suppleanter.

9 § Fastställande av antal ledamöter i styrelsen- förslag: minst 5 ledamöter och minst 1
suppleant.
Alla godkände att styrelsen 2013 har 5 ledamöter och 1 suppleanter.
10 § Val av 5 ledamöter, 1 suppleant på två år. Hälften av platserna i styrelsen ställs
till förfogande vid varje årsmöte
Ledamot- Tiina Fredriksson (ordförande, omval på två år)
Ledamot- Annika Nordberg (fyllnadsval)
Ledamot-Annelie Löfberg (omval på två år)
Ledamot-Jannike Bergkvist (kvarstår)
Ledamot- My Kolskog (kvarstår)
Nyval – Pirjo Holappa, suppleant, väljs på två år.
Alla närvarande godkände valberedningens förslag till nya ledamöter.
11 § Val av revisor samt revisorssuppleant för ett år
Som suppleant-(revisorssuppleant) valdes Helena Danielsson.
Som revisor valdes Urban Magnusson.

12 § Val av ombud till Riksårsmötet samt eventuellt suppleanter till detta
Anneli Löfberg och Jannike Bergkvist åker som ombud. My Kolskog väljs som suppleant.

13 § Val av 1-2 ledamöter i valberedningen varav en är sammankallande
Omval av de som sitter, Lena Elmvik och Iréne Sahlström, alla närvarande godkände
valberedningens förslag. Lena Elmvik är sammankallande.

14 § Fastställande av medlemsavgift i lokalföreningen för nästföljande år
Förslaget är oförändrade avgifter. Alla närvarande godkände förslaget.
15 § Motioner till riksårsmötet
My Kolskog har skrivit en motion om att höja gränsen för när man räknas som ungdom och
skickat in den till SIF. Nuvarande gräns är 18 år.

16 § Övriga i förväg anmälda frågor som inkommit senast 10 dagar före årsmötet
Inga övriga frågor har inkommit.
17 § Övrigt
Lollo Rohrwacher efterlyser en beskrivning på vad överskottspengarna i föreningen skall
användas till. Diskussioner kring detta fördes och hur vi ska kunna locka fler medlemmar till
föreningen. Styrelsen funderar vidare kring detta och kanske kan något bestämmas till
nästa årsmöte.

18 § Mötet avslutas
Då inget ytterligare fanns att ta upp avslutade ordföranden mötet.

________________________
Tiina Fredriksson
ordförande

_________________________
Lena Elmvik
justerare

________________________
Pirjo Holappa
justerare

