Protokoll årsmöte
Eyvinur islandshästförening
2011-03-21
1§ Mötets öppnande
Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
2§ Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänds av alla närvarande. Även presentation av alla som är med
på mötet.
3§ Fråga om mötets behöriga utlysande, röstlängd fastställs
Alla närvarande godkände att mötet var behörigt utlyst.
4§ Val av ordförande och sekreterare för mötet
Sittande ordförande och sekreterare, Tiina Fredriksson och Sara Bimer, valdes till
mötets ordförande och sekreterare.
5§ Val av justeringsmän
My Kolskog och Helena Danielsson valdes att justera årsmötets protokoll jämte
ordförande.
6§ Behandling av verksamhetsberättelsen
Tiina läste igenom verksamhetsberättelsen.
7§ Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
8§ Fastställande av antal ledamöter i styrelsen
Förslag på sex ledamöter och 2 suppleanter lades fram. Förslaget godkändes.
9§ Val av ordförande samt val av övriga ledamöter och suppleanter på två år
(hälften av platserna ställs till förfogande vid varje årsmöte)
Valberedningens förslag på val av ordförande samt ledamöter godkändes.
Ordförande: Tiina Fredriksson
Ledamot 1: Sara Bimer
Ledamot 2: Helena Danielsson
Ledamot 3: My Kolskog
Ledamot 4: Louise Rohrwacher
Ledamot 5: Anneli Löfberg
Suppleant 1: Annika Nordberg
Suppleant 2: Knut Elmvik
10§ Val av revisor
Urban Magnusson och Stephanie Jacobs valdes för 1 år.
11§ Val av ombud till Riksårsmötet samt ev. suppleanter till detta
Inga ombud valdes till SIF:s årsmöte 2011 pga av vi ej har rösträtt på det årsmötet,
eftersom vi var för få antal medlemmar förra året för att få rösträtt.

12§ Val av 1-2 ledamöter i valberedningen
Lena Elmvik och Iréne Sahlström väljs till valberedning, Lena Elmvik är
sammankallande.
13§ Fastställande av medlemsavgifter till nästföljande år ( 2012)
Det togs beslut om att höja Eyvinurs medlemsavgifter med 15 kr (vårt ursprungliga
förslag när föreningen startades). Förslaget godkänds av samtliga närvarande.
14§ Motioner till riksårsmötet
Inga motioner till riksårsmötet har lagts fram.
15§ Övriga i förväg anmälda frågor
Inga övriga frågor har anmälts.
16§ Övrigt
Loggan= vi röstade på 6 förslag. Förslaget som röstades fram att vara Eyvinurs
logga vann med 17 röster. Detta förslag nedan vann, dock beslutade vi om att lägga
ut förslag på olika färger på loggan på hemsidan, så att medlemmarna får rösta fram
vilken färg de vill ha på den. En hel del diskussioner uppstod kring färger, ska
klubben ha en speciell färg, och hur ska man då kunna anpassa den efter de jackor
mm som finns att brodera på?

Klubbkläder= Tiina berättade att Sjöhagen Wear kan hjälpa oss att sätta upp en
webshop på hemsidan där man får beställa kläder och dylikt själv. Styrelsen får i
uppdrag att kolla upp detta lite mer, men främst också hur loggan kan/ska broderas
(konturer eller helt ifyllt), vilka färger som blir snyggast i brodyr m.m.
17§ Mötets avslutande
Då inga övriga frågor fanns att ta upp avslutade ordförande mötet.
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