Föredragningslista till Nattfari islandshästförenings
årsmöte 2019:
Styrelsens förslag till punkt 11 på årsmötet:
 Styrelsen föreslår följande tillägg till stadgarna vid kap 3 5§:
14h val av firmatecknare för styrelsen.
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.

Men i punkterna för genomförandet av årsmötet finns delegeringen inte med,
styrelsen föreslår därför detta tillägg till stadgarna så vi inte råkar missa det
framöver.
 Styrelsen föreslår att sponsringen till SM kvarstår som förra året. Alltså 500kr
per person och år, som ett bidrag till startavgiften för alla som deltar i ett SM. Det
kan vara vilket SM som helst inom hästsporten om du deltar med din islandshäst
(Sport, Lag, Gaedinga, WE, Trec, Hopp, Dressyr eller annat).
 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. Vi vill gärna
att klubben syns på det SM du deltar i
 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 eller någon annan
utpekad aktivitet (själv eller genom representant).
Man får självklart även funktionärspoäng som alla andra som jobbar.
Det är främst våra tävlingar som gör att vi får in intäkter och kan sponsra
ungdomar så det känns självklart att man hjälper till så vi kan ha många tävlingar
och därmed fortsätta sponsringen.
Inkomna motioner från medlemmar:
 Inget inkommet

Styrelsens förslag till punkt 12 på årsmötet:
 Oförändrat.
Alltså:
Nattfaris avgift

SIFs avgift

Totalt att betala

Senior
Ungdom (tom 18 år)
Familj (tot)

130 kr
90 kr
180 kr

400 kr
200 kr
550 kr

530 kr
290 kr
730 kr

Introduktionsmedlem

130 kr

300 kr

430 kr

Stödmedlem

130 kr

130 kr

Styrelsens förslag till punkt 13 på årsmötet:
 Oförändrat alltså 1 ordförande , 6 ledamöter och 4 suppleanter.
Styrelsens information till punkt 16 på årsmötet:
 Tävlingsgruppen upphör, och personer från den föreslås ingå i styrelsen under
2019.
 Vi vill påminna om att registrera sig i kundklubben på Granngården. Säg att du
är medlem i Nattfari islandshästförening. Du får Granngårdens klubbonus,
medan klubben får samma bonus som vi sedan kan använda för att köpa priser
till tävlingar eller aktiviteter.
Du mister inget utan du hjälper din klubb!!

