
 PROTOKOLL 
 
 2016-02-28 
 
 

Årsmöte 
 

Tid 2016-02-28, kl. 18.00 
Plats Skogsgatan 47, Örnsköldsvik (Komvux) 
Närvarande Stina Backerholm, Carolina Eriksson, Annika Forsgren, Susanna Hermansson,  

Angelique Karlsdotter, Simone Nilsson, Ulrika Nilsson, Lillemor Pettersson,  
Ann-Marie Viklund, Lotta Wallgren, Jeanette Westerlund, Rebecca Wiklund, Linnea Öberg

  
 
Dagordning 

1. Mötets öppnande 

2. Godkännande av föredragningslista 
Vi flyttar ”Fastställande av nya stadgar” till punkt 7 

3. Frågan om mötets behöriga utlysande, röstlängden fastställs 
Godkändes 

4. Val av ordförande att föra handlingarna 
Mötet valde Christina Lidström 

5. Anmälan av styrelsens val av sekreterare 
Mötet valde Lotta Wallgren 

6. Val av två justerare tillika rösträknare att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet 
Mötet valde Susanna Hermansson, Carolina Eriksson 

7. Fastställande av nya stadgar  
Stadgarna godkänns då alla samtyckte  

8. Behandling av verksamhetsberättelsen 
Mötet godkände  

9. Behandling av ekonomisk berättelse och föredragning av revisorernas berättelse 
Godkändes 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Årmötet beviljade ansvarsfrihet 

11. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen 
Sju ledamöter och två suppleanter  

12. Val av ordförande på ett år samt val av kassör, sekreterare samt ev. ledamöter 
och suppleanter på två år. Hälften av ledamöterna väljs varje år 
 
Christina Lidström –ordförande (1 år) 
Felicia Moberg –sekreterare (2 år) 
Susanna Hermansson –vice ordförande (1 år till) 
Lillemor Pettersson –kassör (1 år till) 
Carolina Eriksson –ungdomsledarmot (1 år till)  
Tage Nilsson –ledamot (1 år till) 
Angelique Karlsdotter –ledamot (2 år)  
Victoria Cordestam Stolpe –suppleant (2 år) 
Anna Ottosson –suppleant (1 år till) 
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13. Val av två revisorer samt två revisorssuppleanter för ett år  
Ulrika Nilsson  
Simone Nilsson 
Stina Backerhom – suppleant  
Linnea Öberg – suppleant 
 

14. Val av ombud till riksårsmötet samt suppleanter till dessa 
Ingen representant finns i dagsläget. Om man vill kan man meddela styrelsen denna vecka.  
Vi beslutande att ge ett bidrag på max 1000:- till resan, billigaste resalternativet. 
 

15. Val av ledamöter i valberedningen varav en sammankallande 
Annika Forsgren, sammankallande (1 år) 
Lotta Wallgren (1 år) 
 

16. Fastställande av medlemsavgift i lokalförening för nästföljande år (år 2017) 
Senior: 450:-  
Junior: (Barn/ungdom upp till 18 år) 190:- 
Familjemedlem: 150:- 
Stödmedlem: 100:- 
Introduktionsmedlem: 300:- 
Utlandsmedlem: 515:- 
 
Förra året informerades inte SIF tydligt om detta och 400:- ändrades inte till 
450:- på medlemsavgift för seniorer. Vi ska vara tydligare i år. 
 

17. Motioner till riksårsmötet 
Inga 
 

18. Övriga i förväg anmälda frågor 
Lillemor Pettersson undrar om det är intressant för oss att vara med i ”Svenska 
hästars värn”? Vi kan vara med som privatpersoner, men vi behöver inte vara det 
som förening eftersom man då blir ”tvingad” att vara med i en förening genom oss.  

Eftersom vi nu är med i Riksidrottsförbundet ska vi vara med i en region. Vi ingår i en 
region tillsammans med Gneisti, Kraftur och Munin. Vi väljer och godkänner att vice 
ordförande Susanna Hermansson representerar oss i denna regionsfråga. 
 

19. Övrig information 
Ordförande Christina Lidström kontaktar kansliet för att ändra sitt efternamn 
och hemsideadressen till viljahk.weebly.com  
 

20. Mötets avslutandes av ordförande Christina Lidström 
 

Sekreterare vid mötet: Lotta Wallgren  

Justeras digitalt på Facebook av Carolina Eriksson och Susanna Hermansson   


