Landi islandshästförening – protokoll årsmöte 2016
Tid och plats
2016-02-10 på Fregattens kulturhus i Stenungsund.
Närvarande
Annika Ekstedt, Gun Sundblad, Yvonne Bergh-Carlsson, Christin Slättmyr, Jurgis Rodin,
Sandra Nilsson, Nina Timmerfors, Åsa Wängdahl, Marina Andersson, Linda Moskajärvi,
Martina Andreasson, Helen Andreasson

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Annika hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

§ 3 Mötets behöriga utlysande och fastställande av röstlängd
Mötet fanns behörigt utlyst (via Facebook och hemsida).
Röstlängd är lika med närvarolista.

§ 4 Val av ordförande att för förhandlingarna
Sittande ordförande Annika Ekstedt utsågs att föra årsmötesförhandlingarna.

§ 5 Val av sekreterare att föra årsmötets protokoll
Åsa Wängdahl utsågs till sekreterare.

§ 6 Val av två protokolljusterare (tillika rösträknare vid behov)
Nina Timmerfors och Sandra Nilsson valdes till justerare.

§ 7 Verksamhetsberättelse 2015
Verksamhetsberättelsen för 2015 gicks igenom.
Extra uppmärksamhet fick
• Medlemsantalet (sviktande)
• Hemsidan (eventuell omarbetning)
• Vesturs lagtävling (som Landis lag Ghostbusters vann, och därmed skall ordna
tävlingen 2016)
• Uppskattning av Linda Moskajärvi och Ann Kruse som med hjälp av andra
(Martina Andreasson m.fl.) ordnat tävlingar 2015

§ 8 Ekonomisk berättelse 2015, inklusive revisors godkännande/icke
godkännande
Ekonomisk berättelse och resultatrapport för 2015 gicks igenom. Resultat -10 419,42 kr,
medvetet val av underskott på grund av ”pengar i kassan” och beslut att sponsra
ungdomsridläger bl.a.
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Revisor Susanne har godkänt den ekonomiska berättelsen och föreslår ansvarsfrihet för
styrelsen.

§ 9 Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen 2015
Mötet gav ansvarsfrihet för styrelsen 2015.

§ 10 Verksamhetsplan och budget för 2016
Verksamhetsplanen för 2016 gicks igenom.
Budget för 2016 gicks igenom. Budgeten bygger på liknande aktiviteter 2016 som för
2015 (men fler aktiviteter välkomnas).

§ 11 Fasställande av antal styrelseledamöter 2016
Sex ledamöter (ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare, två ledamöter), tre
suppleanter och en ungdomsrepresentant.

§ 12 Val av ledamöter
Valberedningen 2015 har bestått av Martina Andreasson och Marie Bergqvist.
Följande ledamöter föreslogs av valberedningen och godkändes av mötet:
• Ordförande (ett år) :
Nina Timmerfors
• Vice ordförande (två år):
Linda Moskajärvi
• Sekreterare (två år):
Åsa Wängdahl
• Ledamot (två år):
Anna Steffenburg
• Ledamot (två år):
Ann Kruse
• Kassör (fyllnadsval ett år):
Martina Andreasson
• Suppleanter (fyllnadsval ett år):
Sara Jordhammar
• Suppleanter (fyllnadsval ett år):
Sandra Nilsson
• Ungdomsrepresentant (ett år):
Wilma Skoogh
(Kvarstår i styrelsen, suppleant ett år kvar: Yvonne Bergh-Carlsson)

§ 13 Val av revisor och revisorsuppleant
Susanne Lundell kvarstå som revisor, Christin Slättmyr är suppleant, båda på ett år.

§ 14 al av ombud till SIFs riksårsmöte 2016
Riksårsmötet för SIF hålls 9/3 i Västerås. Landi får ha fem röstberättigade
representanter på mötet. Landis representanter blir:
• Dan Nyberg
• Christin Slättmyr
• Nina Timmerfors
• Jougis Rodin
• Sandra Nilsson
Inga suppleanter valdes.
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§ 15 Val valberedning
Till valberedning för nästa årsstyrelse valdes
• Annika Ekstedt
• Helen Andreasson
• Eventuellt Gun och Catherine

§ 16 Fastställande av medlemsavgift 2017
Medlemsavgiften för 2016, 460 kr, består av större del (350 kr) till SIF och en mindre del
(110 kr) till Landi. Mötet bestlutade att hålla medlemsavgiften oförändrad 2017.

§ 17 Motioner till SIFs årsmöte
Inga inkomna.

§ 18 I förväg inkomna frågor
Inga inkomna.

§ 19 Övrig information
Ingen övrig information.
Diskussion kring möjligheter att förnya Landis hemsida och marknadsföring, bl.a. för att
häva det sviktande medlemsantalet (f.n. 203 fullbetalande).

§ 20 Avslutande av mötet
Avgående ordföranden avslutade mötet.
Avtackning gjordes av avgående styrelseledamöter med blommor och blader m.m.

Åsa Wängdahl
………………………………………………………………………..
Sekreterare (Åsa Wängdahl)

Nina Timmerfors
………………………………………………………………………..
Justerare (Nina Timmerfors)

Sandra Nilsson
………………………………………………………………………..
Justerare (Sandra Nilsson)
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