Föredragningslista till Nattfari islandshästförenings
årsmöte 2018:
Styrelsens förslag till punkt 11 på årsmötet:


Firmateckning för styrelsen:
Styrelsen önskar delegera firmateckningen till ordförande och kassör var för sig.

Stadgarna säger följande:
6 § Firmateckning
 Föreningens firma tecknas av styrelsen gemensamt.
 Styrelsen har rätt att delegera firmateckningsrätten till styrelseledamöter eller till en eller flera
särskilt utsedda personer. Delegering skall ske på årsmöte.

 Arvodesfrågan, vi hade den uppe förra årsmötet, men styrelsen har ett nytt
förslag. Det tar mycket tid av alla som engagerar sig i klubben, därför föreslår vi:
Styrelse:
Kassör: 999kr/år och behöver inte gå på alla möten.
Övriga ledamöter samt suppleanter: 999kr/år och samma som förut att man ska
vara med på hälften av mötena för att få arvodet.
Revisorer samt suppleant: 500kr/år
Tävlingsgruppen: 999kr/år, (gäller även aktivitetsgrupp om den blir aktiv), och
samma som förut att man ska vara med på hälften av mötena för att få arvodet.
Möjlighet till reseersättning vid möten för den som kör önskar vi kvarstår.
 Styrelsen föreslår att vi inte sponsrar med startavgifter till SM för ungdomar, vi
tycker alla är värda lika oavsett om man kommer till SM eller inte.
 Styrelsen föreslår att man kan få kläder om man rider SM, oavsett om man är
ungdom eller vuxen. Än är det T-shirtar vi har, de finns i flera färger.
 Styrelsen föreslår att vi behåller ungdomssponsringen med 900kr per ungdom,
till valfri träning, kurs eller tävling med ett tillägg: Om man ska få ut
ungdomssponsringen på 900 kr så ska man jobba på tävling på något vis (själv
eller genom representant), men man får funktionärspoäng som alla andra. Det är
våra tävlingar som gör att vi kan sponsra ungdomar så det känns självklart att man
hjälper till så vi kan ha många tävlingar och därmed fortsätta sponsringen.

 Klubbfärg – det har varit grön och styrelsen tycker att medlemmarna röstar på
årsmötet om vilken färg vi ska ha, vi måste inte hålla fast vid det gamla om det
finns bättre förslag.
 Presentation av tävlingsgruppen för 2018
 Utrymme att diskutera ev motioner från SIF, (Information om SIFs årsmöte har
ännu inte kommit)
Inkomna motioner från medlemmar:
 Inga motioner har kommit styrelsen tillhanda
Styrelsens förslag till punkt 12 på årsmötet:
 Oförändrat
Styrelsens förslag till punkt 13 på årsmötet:
 Styrelsen föreslår antal ledamöter till 6 st utöver ordförande samt 4
suppleanter. Vilket blir 1+6+4=11 personer i styrelsen totalt
.

