Protokoll årsmöte 2021-02-21
Digitalt via Zoom
1.

Mötets öppnande
Sittande ordförande Karin Ekbro-Wendel hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2.

Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Till ordförande för mötet valdes; Åsa Sörlin
Till sekreterare för mötet valdes; Anna Jonsson

3.

Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
Enligt stadgarna skall mötet utlysas senas tre veckor före mötet.
Mötet har utlysts via kallelse på hemsidan, via Facebook, via Instagram och per mail till
medlemmarna. Årsmötet godkände att mötet har utlysts på rätt sätt.

4.

Fastställande av föredragningslistan
Dagordningen/ föredragningslistan är uppställd enligt stadgarna, den fastställdes av
årsmötet.

5.

Fastställande av röstlängd för mötet
20 medlemmar var närvarande och samtliga hade rösträtt enligt stadgarna.

6.

Val av protokolljusterare och rösträknare.
Till protokolljusterare och rösträknare valdes Jessica Larsson och Karin Ekbro-Wendel.

7.

Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret.
Styrelsen redogjorde för verksamhetsberättelsen och årsredovisningen med balans och
resultatrapport för år 2020 och årsmötet godkände dessa.

8.

Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.
Revisorn Nina Eberleh föredrog revisorernas berättelse.

9.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet för 2020.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för
kommande verksamhets-/räkenskapsår.
Styrelsen föredrog förslag till verksamhetsplan som godkändes av årsmötet. Årsmötet
gav 2021års styrelse att upprätta budget för året.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
Inga förslag eller motioner inkomna.

12. Fastställande av medlemsavgift i föreningen för nästföljande år
Årsmötet fastställde 2022 års medlemsavgifter till;
- för senior-, junior-, introduktion- och familjemedlemmar till den avgift som beslutas
av SIF:s riksmöte 2021 + 100kr.
- för stödmedlemmar 2022 (medlemmar som har huvudmedlemskap i annan förening)
100kr.

13. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen
Enligt tidigare år; fem ledamöter (inkl. ordförande) och två suppleanter.

14. Val av
a. föreningens ordförande för en tid av ett år;
Valberedningens förslag för kommande verksamhetsår; Karin Ekbro-Wendel,
godkändes av årsmötet.

b. vice ordförande, kassör och sekreterare samt övriga ledamöter i styrelsen för en
tid av två år; Hälften av ledamöterna väljs vartannat år.
Kvarstår ett år; Tomas Åberg
och Frida Dahlén
Omval för två år:
Pia Alfredsson och Åsa Sörlin
godkändes av årsmötet.

c. suppleanter (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
Valberedningens förslag; Janne Lundberg och Hanna Klinkenberg
godkändes av årsmötet.

d. 2 revisorer jämte 1 suppleant (ersättare) för en tid av ett år.
Valberedningens förslag; Nina Eberleh och Marie Kristensson, suppleant Marina
Eriksson Köhler godkändes av årsmötet

e. ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till
ordförande;
Årsmötet valde Maria West och Emilie Kovacs.

f. ledamöter till styrelsen i Kils Hästcenter Hannäs, (2 st)
Årsmötet valde ordförande Karin Ekbro-Wendel samt Nina Eberleh.

g. ombud till riksmötet samt suppleanter till dessa
SIF:s årsmöte äger rum i 10 april och klubben har rätt att skicka 1 representant /
påbörjat 50-tal medlemmar. Årsmötet ger styrelsen mandat att välja dessa (3 st)

h. ombud till övriga möten där föreningen har rätt att vara representerad genom
ombud.
Årsmötet ger styrelsen mandat att välja dessa.

15. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 4. Beslut i fråga av större
ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får
inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.
Inga övriga frågor hade anmälts.

16. Övrig information
Ordförande informerade om:




utbildning kring Sportfengur/LH Kappi, ny hemsida, nya profilkläder, planerade
aktiviteter under året så som tävlingar och Sverigeutmaningen m.m.
Distriktsamarbete (Glaumur, Idja, Hrimfaxi, Drifandi och Kappi) pågår med
gemensam kalender, så tävlingar krockar inte.
Tips kom från Glaumurs fritidssektion gällande SIF:s Fritidssektions FREMJA som
anordnar spännande aktiviteter 2021.

17. Mötets avslutande
Ordförande tackar årsmötet och avslutar mötet.

……………………………………………………………

Sekreterare Karin Ekbro-Wendel

………………………………………………………………….

Protokolljusterare Jessica Larsson

