Protokoll Freyfaxi Årsmöte 2020
Tid:

Söndag 15/3 kl. 17.00

Plats:

Agersta

Närvarande:
Hanna Nordenfors, Cecilia Forsberg, Helena Vesterberg, Ebba Vesterberg, Veronika
Dahl, Elin Ahnfelt, Kia Holmquist, Christina Adde, Olivia Agerhill, Caroline Agerhill,
Magdalena Adde, Martina Schäfer, Gunilla Lindgren, Erik Sporrong
§1 Mötets öppnande
Gunilla Lindgren förklarade mötet öppnat.
§2 Godkännande av föredragningslista
Årsmötet godkände den föreslagna dagordningen.
§3 Frågan om mötets behöriga utlysande, röstlängden fastställs
Mötet förklarades vara stadgeenligt utlyst.
§4 Val av ordförande att föra handlingarna
Till mötets ordförande valdes Gunilla Lindgren.
§5 Anmälan av styrelsens val av sekreterare
Styrelsen anmälde Hanna Nordenfors som sekreterare.
§6 Val av två justerare tillika rösträknare att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet
Till Justerare valdes Cecilia Forsberg och Veronika Dahl.
§7 Behandling av verksamhetsberättelsen
Ordföranden presenterade verksamhetsberättelsen för 2019.
Kia Holmquist berättade om verksamhetsplanen för 2020 och sammanfattade
medlemsaktiviteterna samt tävlingarna under 2019. Klubben har arrangerat bra tävlingar för
ekipage på alla nivåer med lagom många starter. Genomgående hög nivå på domarna och en
trevlig, avslappnad stämning under tävlingarna. Finns saker som kan förbättras, t.ex. antalet
funktionärer, framridning på Tuna och tävlingsbanan som för tillfället inte är möjlig att ordna
gaedingakeppni-tävlingar på. En sportsmannamässig inställning är viktig för oss.

Klubben växer och aktiviteterna engagerar. Medlemsmötet som hölls under hösten var lyckat och
kan komma att bli en stående träff. Det finns flera banor och ridhus i närheten så förutsättningarna
för att anordna tävlingar och aktiviteter är goda.
§8 Behandling av ekonomisk berättelse och föredragning av revisorernas berättelse
Gunilla Lindgren redogjorde för föreningens ekonomi och föredrog revisorernas berättelse.
Medlemsaktiviteterna gick minus, övriga aktiviteter plus. Ekonomin anses vara god.
En sponsoransvarig för föreningen efterlyses.
§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beviljade den avgående styrelsen ansvarsfrihet.
§10 Fastställande av antal ledamöter i styrelsen
Mötet fastställde att antal ordinarie ledamöter i styrelsen ska vara 8 stycken samt 1
ungdomsrepresentant.
§11 Val av ordförande på ett år samt val av kassör, sekreterare samt ledamöter och suppleanter
på två år. Hälften av ledamöterna väljs varje år
Magdalena Adde presenterade valberedningens förslag till ny styrelse. Årsmötet beslutade att
följande personer ska ingå i styrelsen under kommande verksamhetsperiod:
Orförande:
Gunilla Lindgren
Ledamöter:
Klas Wallsten, kassör
Hanna Nordenfors, sekreterare
Caroline Agerhill
Erika Karlstam
Kia Holmquist
Christina Adde
Katha Meurer

Ungdomsrepresentant:
Veronica Dahl
Suppleanter:
Erik Sporrong
Linda Rääf
Martina Schäfer
Suppleanter ungdom:
Wilma Thorell
Elin Ahnfelt
§12 Val av två revisorer samt två revisorssuppleanter för ett år
Mötet beslutade att till revisor välja Karin Jacobsson på ett år samt till revisorssuppleant välja
Helena Arnberg på ett år, båda omval.
§13 Val av ombud till riksårsmötet samt suppleanter till dessa
På grund av rådande smittoläge har SIF beslutat att ställa in riksårsmötet i vår. Kan bli ett möte till
hösten. Följande personer valdes till ombud av mötet: Gunilla Lindgren, Erik Sporrong samt
Caroline Agerhill, suppleant.
§14 Val av ledamöter i valberedningen varav en sammankallande
Mötet beslutade att till valberedning välja:
Kristina Kristiansson, sammankallande
Cecilia Thorell
Magdalena Adde
§15 Val av ombud till distriktsstyrelsen
Mötet beslutade att till ombud till distriktsstyrelsen välja Klas Wallsten.
§16 Fastställande av medlemsavgift i lokalförening för nästföljande år
Mötet beslutade att medlemsavgiften i lokalförening för nästföljande år ska vara oförändrad.
§17 Motioner till riksårsmöte
Inga motioner hade inkommit.

§18 Övriga i förväg anmälda frågor
Inga övriga frågor.
§19 Övrig information
Ingen övrig information.
§20 Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.
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