Landi Islandshästförening
Protokoll från årsmöte 2018-02-04
1. Mötets öppnandes av Landis nuvarande ordförande Anna.
2. Till mötesordförande valdes Martina Andreasson och till mötessekreterare valdes Åsa
Wängdahl.
3. Mötet fanns behörigen utlyst.
4. Föredragningslistan (agendan) godkändes.
5. Närvarolista skickades runt, och den gällde också som röstlängd.
6. Val av två protokolljusterare och rösträknare: Karin Ahlberg och Jenny Skredsvik.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning och bokslut för det senaste
verksamhets- och räkenskapsåret gicks igenom. Dessa handlingar fanns utskrivna till
dem som ville ha, samt att de finns publicerade på hemsidan mer än en vecka före
mötet. I samband med verksamhetsberättelsen visades också en geografisk
fördelning av medlemmarna.
8. Revisorns (Susanne Lundell) berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets- och räkenskapsåret. Revisorn har granskat och godkänt ekonomin och
tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Mötet gav avgående styrelse ansvarsfrihet för det gångna året.
10. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhets- och
räkenskapsår. Dessa handlingar fanns utskrivna till dem som ville ha, samt att de
finns publicerade på hemsidan mer än en vecka före mötet. Dokumenten gicks
igenom och godkändes av mötet.
11. Beslut om medlemsavgift i föreningen för 2019. Ingen förändring av medlemsavgiften.
12. Klargörande av ledamöter i styrelsen (hur Landis styrelse är sammansatt och vilka
som innehaft posterna 2017)
a. Ordförande (val varje år). Har varit Anna Steffenburg.
b. Vice ordförande (ordinarie val jämna år). Har varit Linda Moskajärvi, vars
mandattid nu löper ut.
c. Kassör (ordinarie val ojämna år). Har varit Martina Andreasson, har ett år kvar
på mandattiden.
d. Sekreterare (ordinarie val jämna år). Har varit Åsa Wängdahl, vars mandattid
nu löper ut.
e. Två ledamöter (varav en har ordinarie val jämna år och en har val ojämna år).
Har varit Ann Kruse, vars mandattid nu löper ut, och Sandra Nilsson, som har
ett år kvar, men som avsagt sig uppdraget.
f. Ungdomsledamot (val varje år). Har varit vakant.
g. En till tre suppleanter (önskvärt tre stycken, samtliga val varje år). Har varit
Yvonne Berg-Carlsson och Nina Södergren.
13. Val till styrelseposter, följande styrelseposter tillsattes:
a. Föreningens ordförande för en tid av ett år: Anna Steffenburg
b. Vice ordförande för en tid av två år: Linda Moskajärvi
c. Sekreterare för en tid av två år: Åsa Wängdahl
d. Ledamot för en tid av två år: Mona Pettersson
e. Ungdomsledamot för en tid av ett år: Eva-Lotta Olofsson
f. Suppleanter (1-3 stycken) för en tid av ett år vardera: Yvonne Berg-Carlsson,
Helena Olofsson och Katie Grün-Eriksson
g. Fyllnadsval: Till ersättare för Sandra Nilsson ledamot, ett år kvar, valdes
Cecilia Trolin.
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14. Val av en revisor jämte en suppleant för en tid av ett år: Till ny revisor valdes Marie
Lundgren Sundegren och suppleant Christin Slättmyr. Dessa var inte närvarande
men hade gett sitt godkännande till valberedningen.
15. Val av valberedning: Ann Kruse, Sandra Nilsson, Nina Södergren (sammankallande).
16. Val av ombud till SIFs riksårsmöte (upp till fem stycken): Jenny Skredsvik och Cecilia
Lindberg anmälde sig som intresserade att företräda Landi.
17. Val av ombud till Vesturs distriktsårsmöte (upp till fem stycken): Anna Steffenburg och
Åsa Wängdahl kommer att delta på Vesturs årsmöte.
18. Behandling av motioner
a. Stadgeändring Kap 6 paragraf 3.
Förslag om ändring av paragrafen för förtydligande hur beslut tas i styrelsen
och styrelsemötesformer. Förslaget godkändes av mötet.
19. Övrig information
a. Enkät. En sammanfattning av de mest omtyckta aktivitetsförslagen hittills
gicks igenom. Mötesdeltagarna ombads fylla i enkäter på plats om de inte
gjort det innan.
b. Avtackning av avgående styrelsemedlemmar och valberedning med blomma.
20. Mötet avslutandes.
Bilagor: Närvarolista
Övriga årsmötesdokument finns att tillgå på Landis hemsida under
Landi/Föreningsdokument.
Mötessekreterare: Åsa Wängdahl
Justeras: Jenny Skredsvik (justerat digitalt via mail 2018-02-13)
Justeras: Karin Ahlberg (justerat digitalt via mail 2018-02-08)

