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Plats

Agersta

Närvarande

Gunilla Lindgren, Christina Adde, Caroline Agerhill, Linda Rääf, Martina
Schäfer, Kristina Kristiansson, Klas Wallsten, Karin Jacobsson, Helena
Nordenfors, Therese Löfgren, Tomas Löfgren, Tilde Löfgren, Thyra
Löfgren, Annika Karlsson, Tova Karlsson, Cecilia Thorell, Wilma
Thorell, Susanne Frode, Erika Karlstam

§ 1 Mötets öppnande
Gunilla Lindgren förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. En
kort presentationrunda.

§ 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 mötets ordförande
Till mötets ordförande valdes Gunilla Lindgren.

§ 5 Val av mötets sekreterare
Till mötets sekreterare valdes Helena Nordenfors.

§ 6 Val av två justerare tillika rösträknare
Till justerare valdes Erika Karlstam och Therese Löfgren.

§ 7 Behandling av verksamhetsberättelsen
Ordföranden presenterade verksamhetsberättelsen för föregående
verksamhetsår (2015).
Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2016 diskuterades också.
 Lagtävlingen den 3-4 september är redan fulltecknad.
 Vi planerar också för en Upplandscup tillsammans med andra
klubbar i regionen (arbetsgrupp: Cecilia, Gunilla och Camilla).
 Hästens dag är under planering (arbetsgrupp: Ungdomssektionen
med Kristina som handledare) och preliminärbokad till den 21 maj.
 Prova på Lag-SM-grenar planeras också (Hanna och Gunilla).
 Hubertusjakt ska vi försöka få till i år (arbetsgrupp: Caroline,
Christina och Kristina).
 En repris på förra årets sitskurs kom upp på förslag. Vi bestämde att
avvakta lite med den.
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Sjukvårdskurs om vad man kan göra själv när hästen skadar sig eller
blir sjuk, och när behöver man ringa veterinär (arbetsgrupp: Erika,
Martina och Helena).
Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen.

§ 8 Behandling av ekonomisk berättelse och föredragning av
revisorernas berättelse
Klas Wallsten redogjorde för föreningens ekonomi och Karin Jacobsson
föredrog revisorernas berättelse. Ekonomin ser bra ut, utgående balans
66 700 kr.

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet.

§ 10 Val av ordförande på två år samt val av kassör, sekreterare
samt ev. ledamöter och suppleanter på två år
Kristina Kristiansson presenterade valberedningens förslag till ny styrelse.
Årsmötet beslutade att följande personer ska ingå i styrelsen under
kommande verksamhetsperiod:
Ordförande:
Gunilla Lindgren, valdes 2015 på två år
Ledamöter:
Klas Wallsten, kassör, omval, väljs på två år
Helena Nordenfors, sekreterare, valdes 2015 på två år
Caroline Agerhill, valdes 2015 på två år
Therese Löfgren, omval, väljs på två år
Erika Karlstam, omval, väljs på två år
Martina Schäfer, omval, väljs på två år
Ungdomsrepresentanter:
Tova Karlsson, nyval, väljs på två år
Solin Bakircioglu, nyval, väljs på två år
Suppleanter:
Christina Adde, valdes 2015 på två år
Linda Rääf, valdes 2015 på två år

§ 11 Val av revisor och revisorsuppleant för ett år
Årsmötet beslutade att till revisor välja Karin Jacobsson på ett år samt till
revisorsuppleant välja Annika Karlsson på ett år, båda omval.
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§ 12 Val av ombud till riksårsmötet samt suppleant till denna
Årsmötet valde följande personer till ombud för föreningen vid
riksårsmötet: Caroline Agerhill samt Cecilia Thorell (suppleant).

§ 13 Val av ledamöter till valberedningen varav en
sammankallande
Årsmötet beslutade att till valberedning välja:
Kristina Kristiansson, omval, väljs på ett år. Sammankallade.
Fredrik Näslin Agerhill, omval, väljs på ett år.
Thomas Löfgren, omval, väljs på ett år.
Cecilia Thorell, nyval, väljs på ett år.

§ 14 Val av ombud till distriktsstyrelsen
Om SIF kommer med i Riksidrottsförbundet vill de att vi engagerar oss i
distriktsförbund. Årsmötet beslutade att välja Gunilla Lindgren till
föreningens ombud i distriktsstyrelsen.

§ 15 Fastställande av medlemsavgift i lokalförening för nästa år
Mötet beslutade att medlemsavgiften i lokalförening för nästföljande år ska
vara oförändrad, 100 kr.

§ 16 Motioner till riksårsmötet
Inga motioner hade inkommit.

§ 17 Övriga i förväg anmälda frågor
Ordföranden tog upp frågan om föreningens webbplats, hemsida24.
Diskussion om avgiften och om vi ska byta till en annan plattform.
Årsmötet beslutade att föreningen ska fortsätta med hemsida24.

§ 18 Övrig information
Ingen övrig information.

§ 19 Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Ordföranden

Vid protokollet

Gunilla Lindgren

Helena Nordenfors

PROTOKOLL
Fört vid Freyfaxi Årsmöte
2016-02-14

Freyfaxi

Justerat

Erika Karlstam

Therese Löfgren
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