
 
 

 

PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTE VINIR ISLANDSHÄSTFÖRENING  
SÖNDAG 28 JANUARI 2018, 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 

(43 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 Hanna Graffman och Johanna Friberg Arnarson. 

7. Behandling av verksamhetsberättelsen 

Ordföranden presenterade den verksamhetsberättelse som tagits fram, med beskrivning av 

föreningens verksamhet under året 2017. Mötet godkände verksamhetsberättelsen. 

Verksamhetsberättelsen finns tillgänglig på föreningens hemsida. 

8. Behandling av ekonomisk berättelse och föredragning av revisorernas berättelse 

Kassören Giesela Magnusson läste upp revisorernas berättelse. Föreningen har totalt gjort ett 

resultat på + 12 550 kr. Föreningens aktiviteter går jämnt upp och tävlingarna med överskott. 

Föreningen har även fått ungdomsbidrag på 6 665 kr. Sponsring 14 000 kr + kläder till ett värde av 

8 000 kr, till föreningens deltagare i tävlingar på SM och VM-nivå.  



 
 
Revisor Petra Andersson 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 2017, i enlighet med rekommendation från 

föreningens revisorer. 

10. Val av vice ordförande på två år 

Valberedningens sammankallande Ulrika Persson föredrog de förslag för att tillsätta olika poster, 

som tagits fram av valberedningen.  

I enlighet med detta valde årsmötet Cathrine Sandberg till vice ordförande på 2 år. 

11. Val av sekreterare på två år  

Lena Jovén omvaldes som sekreterare på 2 år. 

12. Val av kassör på ett år (fyllnadsval) 

Valberedningen har inte kunnat hitta någon kandidat för detta uppdrag, men uppmanade alla 

deltagare på årsmötet att fundera och lämna förslag. Mötet lämnar posten tom tills vidare och ger 

styrelsen i uppdrag att lösa detta i någon form under året.  

13. Val av ledamöter  

Till ledamöter valdes Emma Härnström (2 år), Martina Svantesson + Johanna Friberg Arnarson 

(omval, 1 år), Jessica Svalstrand (nyval, 1 år) och Susanne Larsson (fyllnadsval, 1 år) 

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 17 mars kl 12.00 i Bromma. Johanna Alström, Cathrine Sandberg, Lena 

Liedberg, Karin Andersson, 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. 

Mötet delegerade också till styrelsen att vid behov utse ytterligare deltagare samt suppleanter. 

16. Val av ombud till distriktsårsmötet (Vestur) samt suppleanter till dessa 

Vestur håller distriktsårsmöte den 4 mars på Säve. Vid detta möte kommer nya representanter till 

Vesturs styrelse att väljas.  Martina Svantesson, Margareta Svahn (ordinarie), samt Amanda Hagberg 

och Johanna Friberg Arnarson (suppleanter) 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 Amanda Hagberg (sammankallande), Matilda Sandelin, Hanna 

Fagerström och Maria Olofsson. 



 
 

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 2019. (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 

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.  

20. Övriga i förväg anmälda frågor 

- Tävlingsmöte Vestur: Det behövs två representanter att representera Vinir. Ulrika Persson 

utsågs att delta på mötet och ta med frågor tillbaka till Vinir. 

21. Övrig information 

- Påminnelse om att använda sina funktionärskuponger: information om vilka som har 

innestående kuponger finns på hemsidan. 

- Benni-kurs 6-7 maj: Påminnelse om kurs, behov av ytterligare ridande ekipage. Information 

finns på hemsidan. 

- Utlottning av hoodies till medlemmar som varit tidiga med att inbetala sina årsavgfiter: 

Louise Ivarsson, Christina Campopiano, Tilda Tyrbo. 

- Avtackning: Mötet tackade ett antal personer från styrelsen och valberedningen som avgår i 

samband med årsmötet: Ulrika Persson, Lena Liedberg, Annelie Silvander, Isabella Rinaldo, 

Amanda Hagberg, Hanna Graffman, Carolina Hagman, Giesela Magnusson och Elisabeth 

Wallenbring fick motta en blomma för sitt värdefulla arbete för föreningen. 

22. Mötets avslutande 

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

 

  

 

 



 
 
 

Vid anteckningarna: 

 

Lena Jovén 

 

Protokoll justerat av: 

 

Karin Andersson (ordförande) 

Justerat via mejl 2018-01-29 

 

Hanna Graffman   Johanna Friberg-Arnarson 

 

Justerat via mejl 2018-01-29   Justerat via mejl 2018-01-30 

 

 


