PROTOKOLL FRÅN Å RSMÖTE VINIR ISLANDSHÄSTFÖRENING
SÖNDAG

5 MARS 2017, TÖLÖGÅRDEN , K UNGSBACKA

1. Mötets öppnande
Föreningens ordförande Karin Andersson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2. Godkännande av föredragningslista
Föredragningslistan godkändes.

3. Frågan om mötets behöriga utlysande, röstlängden fastställs
Mötet ansågs utlyst på behörigt sätt. Mötets deltagare noterades i röstlängd (26 personer deltog).

4. Val av ordförande att föra förhandlingarna
Till ordförande för mötet valdes Karin Andersson.

5. Anmälan av styrelsens val av sekreterare
Till sekreterare för mötet utsågs Lena Jovén.

6. Val av två justerare tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet
Till justerare valdes Hanna Löfgren och Ulrika Persson.

7. Behandling av verksamhetsberättelsen
Ordföranden presenterade den verksamhetsberättelse som tagits fram, med beskrivning av
föreningens verksamhet under året 2016. Verksamhetsberättelsen finns tillgänglig på föreningens
hemsida.

8. Behandling av ekonomisk berättelse och föredragning av revisorernas berättelse
Ordförande Karin Andersson läste upp revisorernas berättelse. Föreningen har totalt gjort ett
resultat på + 26 000 kr, inkl det som kommer från Tölt on Ice. Revisor Petra Andersson har granskat
årsbokslut och övriga handlingar, enligt god redovisnings- och föreningssed.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet, i enlighet med rekommendation från föreningens
revisorer.

10. Val av ordförande på två år
Valberedningens sammankallande Ulrika Persson föredrog de förslag som tagits fram av
valberedningen. I enlighet med detta valde årsmötet sittande ordförande Karin Andersson på
ytterligare 2 år.

11. Val av sekreterare på ett år (fyllnadsval)
Lena Jovén valdes som sekreterare på ytterligare 1 år.

12. Val av kassör på två år
Till ny kassör för föreningen valdes Åse Arnvik på 2 år.

13. Val av ledamöter (2 st på två år, tre st på 1 år)
Till ledamöter på 1 år valdes Carolina Hagman, Martina Svantesson och Jóhanna Friberg Arnarson
(ny). Till ledamöter på 2 år valdes Monica Rohland och Elisabeth Wallenbring.

14. Val av revisorer samt en revisorssuppleant för ett år
Till revisorer valdes Petra Andersson (ordinarie) och Tina Rinaldo (revisorssuppleant), omval.

15. Val av ombud till riksårsmötet samt suppleanter till dessa
SIF:s riksårsmöte hålls den 18 mars kl 13.00 i Bromma. Cathrine Sandberg, Matilda Sandelin,
Margareta Svahn och Christina Söderberg valdes att representera Vinir. Det var mötets mening att
de också har mandat att rösta för Vinir i de frågor som kommer att behandlas.

16. Val av ombud till distriktsårsmötet (Vestur) samt suppleanter till dessa
Vestur håller distriktsårsmöte den 12 mars kl 16.00 på Säve. Vid detta möte kommer nya
representanter till Vesturs styrelse att väljas. Martina Svantesson, Margareta Svahn, Louice
Sporrsäter och Hugo Sporrsäter valdes att representera Vinir. Det var mötets mening att de också
har mandat att rösta för Vinir i de frågor som kommer att behandlas.

17. Val av ledamöter i valberedningen varav en sammankallande
Till ledamöter i valberedningen valdes Ulrika Persson (sammankallande), Annelie Silvander, Isabella
Rinaldo och Lena Liedberg.

18. Fastställande av medlemsavgift i lokalförening för nästföljande år
Föreningen har för närvarande mycket stabil ekonomi, och det finns inget behov av att höja
medlemsavgiften för 2018. (Observera att till nedanstående kommer också SIF:s del av
medlemsavgiften). Vinirs del av avgiften är fortsatt:
Senior 100 kr

Stödmedlem 130 kr

Ungdom 0-18 år 90 kr

Sponsormedlem 130 kr

Familj 150
Introduktionsmedlem 100

19. Motioner till riksårsmöte
Inför SIF:s riksårsmöte finns i år inga inkomna motioner. Det finns en proposition kring ändringar av
stadgarna. Det som föreslås är förtydliganden och logiska ändringar med anledning av den nya
organisationsstrukturen, samt ett tillägg kring jäv. De som representerar Vinir på riksårsmötet har
mandat att rösta i de frågor som kommer upp.

20. Övriga i förväg anmälda frågor
Det fanns inga övriga frågor anmälda.

21. Övrig information
-

-

-

-

-

-

Tävlingskommittén: tre officiella tävlingar är planerade under 2017. Vinir Open (maj),
Gaedingakeppni kval (juni) och KM (augusti). Behov finns av fler deltagare i
tävlingskommittén som är med och arrangerar. Varje tävling planeras för sig, så man
behöver inte ta på sig mer än en tävling i taget. Flera deltagare på mötet anmälde intresse.
Övriga medlemmar är mycket välkomna att anmäla intresse till Martina Svantesson i
Tävlingskommittén.
Förslag har inkommit från ungdomar inom Vinir att föreningen arrangerar träning inför kval
till Gaedingakeppni SM. Styrelsen har ställt sig positiv till detta, med tillägg att alla
föreningens ungdomar ska vara välkomna som fotfolk vid detta tillfälle. Mer information om
datum, upplägg och deltagaravgifter kommer inom kort.
Avelsvisarkurs anordnas 2 april på Säve. Platser finns för 10 st som visar häst. Det finns f n
några platser kvar, men det är bra att anmäla sig så snart som möjligt. Plats för fotfolk. Nina
Bergholtz kommer att vara kursledare.
Tävlingskurs anordnas 14 mars kl 17.00-20.00 på Klevsvik. Det blir en teorikurs med Karin
Åkerström som kursledare. Nya regler, anmälan, licenser etc.
Vinir Shopen har fått en ansiktslyftning, där vissa saker rensats ut och några har lagts till. Bra
utbud och bättre priser. Se Vinirs hemsida!
Medlemsregistret: Tina Rinaldo informerade om nya rutiner för betalning av medlemsavgift.
192 medlemmar har i dagsläget betalat, men rätt många (102 st) har fortfarande inte
betalat. Bra om detta kan göras snarast.
LOK-stöd: Bra att lägga upp grupper för att kunna söka bidrag. Bidrag kan sökas för
aktiviteter på minst en timme, med minst 3 ungdomar. Varje stall har möjlighet att lägga upp
en grupp. Man kan även samla SISU-poäng för s k läraktiviteter. Tina Rinaldo kan hjälpa till
om någon behöver mer information och stöd.
Vestur: Markus Nyström informerade om Vestur. Blev specialistdistriktsförbund 2016, med
nya rutiner. Medlemmar är lokalföreningarna runt om i Västsverige, med totalt ca 1000
medlemmar. Vestur är även delägare i Göteborg Horse Park (GHP). Hela verksamheten
bygger på ideella insatser, men tyvärr är det bara några få som deltar. Det krävs ytterligare
engagemang för att driva Säve, och man behöver bli fler aktiva om Säve ska kunna fortsätta
hållas som bana för islandshästar. Vestur har stabil ekonomi just nu. Flygplatsområdet är nu
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sålt till Serneke. Här planeras för testbana för bilar, samt vattenland, hotell, camping mm.
Den infrastruktur som planeras för detta kommer även att komma Säve/GHP till godo.
Jan Ljungholm informerade om SIF och ny ansökan till RF. SIF och Sv Ridsportförbundets
båda ordföranden är överens, men fortfarande är inget klart med RF. För närvarande är
avtalet med Sv Ridsportförbundet förlängt. Mycket arbete pågår för att SIF ska bli
accepterad som medlem av RF. RF håller riksstämma i maj.
Klevsviks gård/Christian Sporrsäter informerade om att man gärna sponsrar de ungdomar
som satsar mot SM i år (Lag-SM, Sport-SM, GK SM) med träningstider på Klevsviksbanan.
Kontakta Christian för mer information.

22. Mötets avslutande
Ordförande Karin Andersson tackade de närvarande för visat intresse och avslutade mötet.

Närvarande:
Karin Andersson

Hugo Sporrsäter

Hanna Löfgren

Christian Sporrsäter

Carolina Hagman

Annelie Silvander

Martina Svantesson

Ulrika Persson

Amanda Hagberg

Johanna Ahlström

Jóhanna Friberg Arnarson

Carina Brännén

Christina Söderberg

Elin Wallenbring

Margareta Svahn

Elisabeth Wallenbring

Thomas Palm

Lena Jovén

Jan Ljungholm

Cathrine Sandberg

Lena Liedberg

Helen Sandberg

Tina Rinaldo

Matilda Sandelin

Eva Lind

Markus Nyström

Vid anteckningarna:

Lena Jovén
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Karin Andersson (ordförande)
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Hanna Löfgren

Ulrika Persson
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