
 
 

 

PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTE VINIR ISLANDSHÄSTFÖRENING  
SÖNDAG 24 FEBRUARI 2019, MÖLNDALS GOLFKLUBB 

 

 

 

  

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 genom närvarolistan 

(27 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 och rösträknare valdes Christian Sporrsäter och Mats Adler. 

7. Behandling av verksamhetsberättelsen 

Ordföranden presenterade den verksamhetsberättelse som tagits fram, med beskrivning av 

föreningens verksamhet under året 2018. Martina Svantesson redogjorde för Tävlingssektionens 

aktiviteter under året. Mötet godkände verksamhetsberättelsen. Verksamhetsberättelsen finns 

tillgänglig på föreningens hemsida. 

8. Behandling av ekonomisk berättelse och föredragning av revisorernas berättelse 

Kassören Giesela Magnusson redogjorde för föreningens ekonomi. Föreningen har en stabil kassa på 

88 000 kr, men har totalt gjort ett resultat på -23 766 kr under 2018. Föreningen har fått mindre 

intäkter från caféverksamheten och tävlingarna jämfört med tidigare år. Vinir har bidragit med 

sponsring för 3 000 kr, samt kläder för 24 000 kr till föreningens deltagare i tävlingar på SM och VM-

nivå. Under 2018 har föreningen valt att erbjuda fler aktiviteter öppna för alla medlemmar till en 



 
 
kostnad av ca 30 000. Föreningen har sökt och fått ungdomsbidrag på 7 325 kr, en ökning mot året 

innan. 

Giesela Magnusson föredrog även revisionsberättelsen. Revisor Petra Karlsson har granskat 

årsbokslut och övriga handlingar, enligt god redovisnings- och föreningssed och tillstyrker att 

fastställa och godkänna den ekonomiska rapporten. Årsmötet godkände revisors rapport. 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2018, i enlighet med rekommendation från 

föreningens revisorer. 

10. Val av ordförande på två år 

Valberedningens sammankallande Amanda Hagberg föredrog de förslag som tagits fram för att 

tillsätta olika poster.  

I enlighet med detta valde årsmötet Markus Nyström till ordförande på 2 år. 

11. Val av sekreterare på ett år  

Till sekreterare på 1 år valdes Camilla Billström. 

12. Val av kassör på ett år 

Till kassör på ett år valdes Åsa Adler. 

13. Val av ledamöter (2 st på 2 år, 3 st på 1 år) 

Till ledamöter valdes Monica Rohland och Susanne Larsson (2 år). Till ledamöter på ett år valdes 

Karin Andersson, Jessica Svalstrand och Jeanette Cavelström. 

14. Val av en revisor samt en revisorssuppleant för ett år 

Till revisorer valdes Petra Karlsson (ordinarie) och Giesela Magnusson (revisorssuppleant). 

15. Val av ombud till riksårsmötet samt suppleanter till dessa 

SIF:s riksårsmöte hålls den 30 mars kl 13.00 i Bromma. Amanda Hagberg, Hanna Fagerström, 

Cathrine Sandberg, Karin Andersson och Johanna Ahlström valdes att representera Vinir på mötet. 

Till suppleant valdes Nathalie Sandberg. Det var mötets mening att de valda ombuden också har 

mandat att rösta för Vinir i de frågor som kommer att behandlas. Mötet delegerade också till 

styrelsen att vid behov utse ytterligare deltagare samt suppleanter.  

       16. Vestur distriktsårsmöte 

Vestur håller distriktsårsmöte den 3 mars på Säve. Cathrine Sandberg, Martina Svantesson, Lena 

Liedberg, Margareta Svahn, Markus Nyström och Helene Sandberg valdes att representera Vinir på 

mötet. Det var mötets mening att de också har mandat att rösta för Vinir i de frågor som kommer att 

behandlas. 

17. Val av suppleanter till distriktsårsmötet  

Det valdes inga suppleanter att delta vid distriktsårsmötet. 



 
 
 

18. Val av ledamöter i valberedningen varav en sammankallande 

Amanda Hagberg (sammankallande), Hanna Fagerström, Matilda Sandelin och Maria Olofsson 

omvaldes som ledamöter i valberedningen. 

19.  Styrelsens förslag att ta bort medlemsformen ”Sponsormedlem” 

Styrelsen föreslår att föreningen tar bort medlemsformen ”Sponsormedlem”. Årsmötet beslutade 

att göra det, i enlighet med förslaget. 

20. Fastställande av medlemsavgift i lokalförening för nästföljande år 

Föreningen har för närvarande stabil ekonomi, och det finns inget behov av att höja 

medlemsavgiften för 2020. Avgiften för Stödmedlem sänks till 100 kr.  (Observera att till 

nedanstående kommer också SIF:s del av medlemsavgiften). Vinirs del av avgiften är fortsatt:  

Senior 100 kr   Stödmedlem 100 kr  

Ungdom 0 - 18 år 90 kr  (Sponsormedlem tas bort) 

Familj 150 

Introduktionsmedlem 100 

 

21. Tecknande av föreningens firma 

Föreningens firma tecknas av ordförande (Markus Nyström) och kassör (Åsa Adler) var för sig. 

22. Motioner till riksårsmöte 

Det fanns vid årsmötet inte någon information från SIF om vilka motioner som kommer att tas upp, 

men årsmötet gav de som representerar Vinir på riksårsmötet mandat att rösta i de frågor som 

kommer att behandlas.  

23. Övriga i förväg anmälda frågor 

- Det fanns inga i förväg anmälda frågor att behandla. 

24. Övrig information 

a. Rådgivande fråga om Tidningen Islandshästen: SIF har bett lokalföreningarna undersöka 

hur medlemmarna ställer sig till att få tidningen Islandshästen i elektronisk eller tryckt 

form. Bland deltagarna på Vinirs årsmöte svarade 9 st (ca 30 %), att de kan tänka sig att 

enbart få tidningen elektroniskt. Vid mötet föreslogs att SIF själva skriver om problemet, 

och beskriver vilka alternativ som finns, eventuellt med möjligheten att betala högre 

medlemsavgift för att få en tryckt tidning. 

b. Information från styrelsen om föreningens sponsringspolicy: Styrelsen har tagit fram och 

beslutat om en sponsringspolicy, vilken ordförande läste upp för mötets deltagare. Med 

anledning av en tidigare fråga om sponsring av deltagande på en SIF-aktivitet för 



 
 

ungdomar under hösten, ställdes en fråga om kommande inställning till sådant 

deltagande. Styrelsen redogjorde för sin syn i frågan, och framförde att man generellt är 

positivt inställd till ungdomsaktiviteter. Det skulle dock vara värdefullt om det fanns 

aktiva ungdomar kopplade till styrelsearbetet och sektionerna, för att föra fram och 

bevaka just detta område. Vinir ber även SIF att i god tid informera om eventuella 

förändringar för deltagande i ungdomsaktiviteter, samt att i framtiden utse 

representanter för ungdomsaktiviteter på liknande sätt som för övriga aktiviteter.  

Sponsringspolicyn finns med som bilaga 1 till detta protokoll. 

25. Mötets avslutande 

Ordförande Karin Andersson påminde om vikten av att betala sin medlemsavgift i god tid, framför 

allt om man avser att ge sig ut och tävla.  

Valberedningen tackade de avgående styrelsemedlemmarna och särskilt ordförande och kassör för 

gott jobb! 

Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och avslutade mötet. 

  

Vid anteckningarna: 

 

Lena Jovén 

 

Protokoll justerat av: 

 

Karin Andersson (ordförande) 

Justerat via mejl 2019-02-25 

 

Christian Sporrsäter   Mats Adler 

 

Justerat via mejl 2019-02-25   Justerat via mejl 2019-02-25 

christian@klevsvik.se   mats@vinir.se 

 



 
 

Bilaga 1: Policy för sponsring 2019 

 

Vinirs styrelse har för 2019 utarbetat nedanstående policy kring sponsring: 

Beslutsförfarande: 

Alla ärenden om sponsring ska avgöras på ett styrelsemöte. 

Eventuella förfrågningar och underlag där fråga om sponsring ska behandlas ska underställas 
styrelsen minst en vecka innan styrelsemötet. 

Budget för sponsring: 

Vinir avsätter 2019 ca 60 000 kr till sponsring enligt följande fördelning: 

Tävling:  ca 30 000 kr 

Aktiviteter: ca 30 000 kr 

Sponsring av tävling: 

Vinir kommer sponsra tävlande medlemmar enligt följande: 

KM: Vinir sponsrar kombinationsvinnare med 1 000 kr 

SM Sport och GK: Vinir sponsrar med ett profilplagg, ett plagg per deltagande ryttare. Plaggen 
kommer i år ha Vinirs logo samt tryck med SM 2019. 

Lag-SM: Vinir sponsrar med anmälningsavgift samt med lagets profilplagg med Vinirs logo. 

VM: Vinir sponsrar med 1 000 kr för resekostnader. Eventuella tävlande från Vinir på VM önskas i 
gengäld berätta om sitt VM-deltagande vid ett senare Vinirmöte, förslagsvis höstmötet. 

Sponsring av aktiviteter: 

De flesta aktiviteter planeras och genomförs huvudsakligen av aktivitetssektionen, men även av 
styrelsen och andra sektioner. Dessa aktiviteter sponsras helt eller delvis av Vinir. 

Grundprincipen för Vinirs aktiviteter är att de ska möta en bredd av medlemmar, t ex både ryttare 
och icke ridande, både dig med egen häst eller dig som rider på ridskola eller är medryttare, både 
gammal och ung. Den gemensamma nämnaren är intresset för islandshästen. Bredden i aktiviteter 
kan bestå av uteritter, föreläsningar, kurser med både ridande och fotfolk etc. 

Sponsring av aktiviteter kan även ske genom initiativ till ansökan av enskilda medlemmar. 
Aktiviteten kan då komma att sponsras helt eller delvis av Vinir under förutsättning att den berör 
många medlemmar och är öppen för minst 10 deltagare. Aktiviteten ska annonseras i förväg på 
Vinirs hemsida och facebooksida och därefter öppnas för anmälan. 

 

  



 
 
Individuell sponsring: 

Utöver ovanstående sponsring är Vinirs policy att ingen individuell sponsring kommer ske 2019. 
Syftet är att värna bredden i sponsringen. Skulle det finnas särskilda skäl för prövning av individuell 
sponsring är det en förutsättning att sponsringen av individen på ett tydligt sätt gagnar föreningen 
och detta över en längre tid. 

Övrig sponsring: 

Arrangemang av SIF hanteras enligt deras policy. 

Vid eventuell sponsring tillsammans med andra aktörer utanför föreningen kommer Vinir kräva 
nödvändig insyn och transparens för beslutsunderlag vad gäller totala kostnader, kostnadsfördelning 
mellan olika aktörer etc. 

 


