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Årsmöte 

Tid 2014-02-16, kl. 14.00 

Plats Skogsgatan 47, Örnsköldsvik  

Deltagande:  Lotta Wallgren, Stina Ridderlind, Annico Eliasson,  
Susanna Hermansson, Natali Sundkvist, Anna Ottosson, Elenor 
Sjölund, Ulrika Vermkrantz, Tove Nilsson, Simone Nilsson, Ulrika 
Nilsson, Tage Nilsson, Lillemor Pettersson, Stina Backerholm, 
Carolina Eriksson 

Dagordning 

 Anna Ottosson öppnar mötet. 

 Dagordningen godkändes. 

 Anna Ottosson valdes till ordförande för mötet. 

 Lotta Wallgren valdes till av sekreterare för mötet 

 Susanna Hermansson och Elenor Sjölund justerar dagens protokoll. 

 Verksamhetsberättelsen lästes igenom och godkändes. 

 Elenor Sjölund läste igenom bokslutet. Träningstävlingen var den aktivitet 

under året som drog in mest pengar till föreningen. 

Revisorernas berättelse. Ulrika och Simone hade inget att anmärka. De 

önskade dock en kassabok.  

 Årsmötet godkände ansvarsfrihet för styrelsen. 

 Diskussioner och beslut om arbetsplan för kommande år. 

Medlemsmöte i mars, dagsritt i juni och träningstävling i september. 

Övriga förslag tas tacksamt emot under året. 

 Fastställande av medlemsavgift till förbundet för nästföljande år (2015) 
Samma som tidigare år 

Senior: 455:- 

Junior: (13-18år) 245:- 

Minior: -12år) 45:- 

Familjemedlem: 95:- 

Stödmedlem: 100:- 

Introduktionsmedlem: 315:- (Om man ej har varit medlem de senaste 3 åren)  

Utlandsmedlem: 515:- 

 Val av ordförande för 1 år. Anna Ottosson valdes om för ett år till. 

 Val av sekreterare för 1 år. Lotta Wallgren  

 Val av en av två Ledarmot, 2 år, Jennie Persson valdes på två år. 

 Val av en av två suppleant, 2 år, Stina Backerholm valdes på två år. 

 Val av 2 revisorer för 1 år. Ulrika Nilsson och Simone Nilsson valdes. 
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 Val av två stycken till valberedningen varav en som sammankallande. 

Anette Johansson och Annika Forsgren (sammankallande) valdes. 

 Övriga frågor 

Septembers träningstävling. Exakt datum är svår att spika just nu, men 

självklart ska man titta så att det inte krockar med andra evenemang. 

Finns det möjlighet att anordna något längre norrut undrar Stina. Sedan 

kan man kombinera detta med ”Tölt in Harmony” som Natalie jobbar med. 

Natalie funderar om man kan visa vad alla medlemmar själva anordnar. 

Man kan lägga till i länk på hemsidan.  

Representant till Riksårsstämman. Stina Backerholm ska åka ner och kan då 

vara representant. ”Ung Generation” (UG), där Carolina Eriksson ingår, ska 

kanske också dit.  

Susanna talade om att det borde finnas en handikappsektion inom SIF. 

Tyvärr var det för sent att ta detta som en motion till SIF:s årsmöte, men 

man skulle kanske kunna skicka en förfrågan från Vilja ändå under året.  

Vi borde gå med i studiefrämjandet tycker Ulrika Nilsson. Vi kan titta på det 

i styrelsen. 

Lotta Wallgren ville att vi skulle jobba lite med att offentliggöra ridvägar. 

Lotta har tagit kontakt med kommunen och frågan ska diskuteras vidare 

under feb/mars. 

Ridkurser behövs inte anordnas av Vilja, men vi kan lägga det i ”På gång”-

kolumnen på hemsidan.  

 

 Anna Ottosson avslutade mötet. 

 

 

Lotta Wallgren 

Sekreterare 

 

 

Alla i styrelsen 

Justerare 

(Digital justering via vår styrelsegrupp på Facebook) 

 


