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Styrelsen 

Styrelsen har bestått av 

 Ordförande CHRISTINA LIDSTRÖM 

 Vice ordförande SUSANNA HERMANSSON 

 Kassör LILLEMOR PETTERSSON 

 Sekreterare LOTTA WALLGREN 

 Ledarmot TAGE NILSSON 

 Ledarmot JENNIE PERSSON 

 Ungdomsledarmot CAROLINA ERIKSSON 

Samt suppleanter 

 STINA BACKERHOLM 

 ANNA OTTOSSON 

 

Styrelsen hade 5 sammanträden under året, varav ett via chatt på Facebook. 

 

Övriga förtroendeposter 

Valberedningen har bestått av 

 ANNIKA FORSGREN (sammankallande) 

 ANETTE JOHANSSON 

Revisorer  

 SIMONE NILSSON 

 ULRIKA NILSSON 

 

Övriga ansvarsområden 

 Hemside- och Facebookansvarig:  LOTTA WALLGREN,  

   STINA BACKERHOLM 
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Händelser under året 

I februari var det årsmötet och medlemsmöte. I mars fick vi ha ett extrainsatt 

årsmöte för att kunna höra revisorernas berättelse och genomföra ett 

årsbokslut samt ge ansvarsfrihet till styrelsen. 

Under mars hade vi en uppskattad föreläsning om ”brandsäkerhet i stall” på 

brandstationen i Örnsköldsvik. 

Carolina var med på årsstämman 21 mars och representerade Vilja. Där 

behandlades även vår motion angående en handikappsektion. Den 

godkändes! 

Under mars hade vi styrelsemöte inför våren och sommaren. I april hade vi 

bjudit in till ett medlemsmöte som blev ett styrelsemöte på grund av för få 

deltagare. 

I maj anordnades en ”Tappsko-kurs” som var mycket uppskattad. Veckan 

därefter hade vi, med hjälp av Distriktsveterinärerna, en informativ föreläsning 

om ”Första hjälpen”.   

Sommaren är som vanligt ganska lugn, men i augusti var vi med på en 

kompisritt. 

Under september hade vi två styrelsemöten för att lösa organisationsnummer 

och bankkonto mm.  

I september hade vi en mycket uppskattad klubbmästerskap dit många kom. 

I oktober var det åter dags för en kompisritt. 

I november hade vi ett medlemsmöte och ett styrelsemöte. 

 

Verksamheten i siffror 

Under året 

 hade föreningen 36 betalande medlemmar 

 omsatte föreningen 24 533,08 kr. 

 

Örnsköldsvik 28/2 -16 

Christina Lidström Lillemor Pettersson Lotta Wallgren                                                                                                        

Ordförande  Kassör  Sekreterare 

 

 


