
Årsmötesprotokoll VILJA 180218 

Närvarande: Angelique Karlsdotter, Simone Nilsson, Annika Forsgren, 

Victoria Cordestam Stolpe, Susanna Hermansson, Carolina Eriksson, 

Christina Lidström och Lillemor Pettersson. 

1. Mötets öppnande 

2. Godkännande av föredragningslista – Godkändes. 

3. Frågan om mötets behöriga utlysande, röstlängden fastställs – Alla 

närvaranade har rösträtt. 

4. Val av ordförande att föra förhandlingarna – Christina Lidström 

5. Anmälan av styrelsens val av sekreterare – Carolina Eriksson 

6. Val av två justerare tillika rösträknare att jämte ordföranden justera 

årsmötesprotokollet – Susanna Hermansson och Victoria Cordestam Stolpe 

7. Behandling av verksamhetsberättelsen – Godkändes.  

8. Behandling av ekonomisk berättelse och föredragning av revisorernas 

berättelse – 13’596 kr vid årsskiftet. 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen – Ja. 

10. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen 7+2 idag – Ja. 

11. 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. 

Ordförande: Christina Lidström (1 år åt gången) 

Sekreterare: Felicia Moberg (1 år till) 

Vice ordförande: Susanna Hermansson (1 år) 

Kassör: Lillemor Pettersson (1 år) 

Ungdomsledarmot: Stina Backerholm (1 år) 

Ledamot: Linnea Öberg (1 år) 

Ledamot: Angelique Karlsdotter (1 år till) 

Suppleanter: Victoria Cordestam Stolpe (1 år till) 

Suppleant: Carolina Eriksson (1 år) 

12. Val av två revisorer samt två revisorssuppleanter för ett år  

Revisorer: Simone Nilsson och Ulrika Nilsson (1 år) 

Revisorsuppleanter: Vakant (1 år) 

13. Val av ombud till riksårsmötet samt suppleanter till dessa – Ingen anmäler sig. 



14. Val av ledamöter i valberedningen varav en sammankallande 

Annika Forsgren, sammankallande (1 år) 

Lotta Wallgren (1 år) 

15. Fastställande av medlemsavgift i lokalförening för nästföljande år 

Om SIFs medlemsavgift för 2019 är oförändrad kommer VILJAs 

medlemsavgift att bli oförändrad. 

 

16. Motioner till riksårsmöte – Inga. 

17. Övriga i förväg anmälda frågor 

 Hemsidesansvarig – Sina Backerholm 

 FB ansvarig  - Stina Backerholm 

 IOL ansvarig – Christina Lidström 

 Viljas framtid.  

Utdrag från stadgarna: ”§ 14 Upplösning av Vilja islandshästförening 

Lokalföreningen kan upplösas efter beslut, med 2/3 majoritet, på två på 

varandra följande möten varav ett är årsmöte. Kvarvarande tillgångar 

tillfaller riksförbundet”.  

– Vi bestämde att träffas i slutet av november för upplösning av Vilja i 

december om ingen under året meddelat att man vill fortsätta driva 

föreningen.  

 Med anledning av lite aktiviteter i föreningen besluta vi att alla 

betalande medlemmar läggs in i FB-gruppen för Viljas styrelse. 

18. Övrig information – Ingen övrig information. 

19. Mötets avslutande – Mötet avslutas. 

Typ av medlemskap Totalt att 

betala 

Tillfaller 

SIF 

Tillfaller 

VILJA 

Senior 450 kr 400 kr 50 kr 

Ungdom (0-18 år) 250 kr 200 kr 50 kr 

Familj 600 kr 550 kr 50 kr 

Introduktionsmedlem 300 kr 300 kr  0 kr  

Stödmedlem  100 kr   100 kr 


