
Islandshästföreningen Falki

Årsmöte i Falki 190211

Närvarande: Cecilia Svensson, Karin Larsson, Agneta Lundin, Barbro Beckström, Otto
Beckström, Lisa Gabrielsson, Ingrid Nilsson, Katarina Paulsson, Kerstin Söderholm, 
Martina Williams, Inga-Lill Johansson, Marie Jonsson, Sven Bonde, Lotta Persson, Karin 
Åkerström, Tina Wenngren, Amanda Wenngren, Annika Larsson, Linda Tovek, Josephine 
Williams, Sofia Haargaard, Katarina Rusch,Ebba Ekwall

§1   Mötets öppnande

       Mötet öppnades av ordförande Ingrid Nilsson som hälsade alla välkomna.

§2   Godkännande av dagordning

        Dagordning godkänns.

§3   Frågan om mötets behöriga utlysande samt fastställande av röstlängd

       Årsmötet fann årsmötet behörigen utlyst och samtliga närvarande medlemmar
       med rösträtt.
        
§4   Val av mötesordförande

        Till mötesordförande valdes Sven Bonde.

§5   Val av mötessekreterare

        Till mötessekreterare valdes Katarina Rusch.

§6   Val av justerare tillika rösträknare

        Till justerare , tillika rösträknare,  valdes Cecilia Svensson och Karin Larsson.

§7   Behandling av verksamhetsberättelsen

        Verksamhetsberättelsen lästes upp och godkändes av mötet.

§8   Behandling av årsbokslut och föredragning av revisorernas berättelse

        Kassören gick igenom balans- och resultaträkning. Föreningen har fortsatt god 
        ekonomi. Medlemsantalet har minskat något men det kommer också till nya
        medlemmar. Tävlingar står för största delen av intäkterna och de har
        haft fullt med startande. Föreningen får bidrag för bl a  ungdomsverksamheten
        samt drift- och aktivitetsbidrag.         
        Ungdomarna sköter caféverksamheten på tävlingarna och de pengarna går direkt till
        ungdomsverksamheten. 
        Revisorerna lämnade några tips på hur man kan förtydliga  några saker.  För övrigt 
        finns inga anmärkningar på verksamhetens bokslut/resultat. Revisorerna 
        rekommenderade årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.



§9   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

       Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§10  Förslag och beslutsfattande om att upprätta ett förstahandsavtal mellan
        markägaren och Falki Islandshästförening av marken där Tölt i Västs ovalbana 
        ligger. Eventuell tillsättning av arbetsgrupp.

        Frågan handlar om att ge styrelsen mandat att teckna ett 10-årigt arrendeavtal med 
         markägaren Bengt Karlsson. På marken ligger Tölt i Västs ovalbana och passbana
         som föreningen får överta utan kostnad.
         
         Ett 10-årigt arrendeavtal ger föreningen möjlighet att söka större summor i bidrag  
         bl a från Falkenbergs kommun och Framtidsbanken. 
         Årsmötet röstar ja till att styrelsen får gå vidare och teckna arrendeavtal på 10 år. 
         En arbetsgrupp  för banan tillsattes bestående av Karin Åkerström, Barbro
         Beckström, Josephine Williams och Martina Williams.
          Mötesordförande tackade familjen Beckström för överlåtelsen av banan och
          poängterade  att det nu är viktigt att föreningens medlemmar tar banan  
          i besittning och gör banan till sin.
       
§11 Fastställande av antal ledamöter i styrelsen

         Antal ledamöter  8 st samt 1 st suppleant.

§12 Val av ordförande på ett år

        Omval  av Ingrid Nilsson.
    
§13  Val av sekreterare samt ledamöter

         Sekreterare Kerstin Söderholm, ett år kvar.
         Ledamot Lisa Gabrielsson, ett år kvar.
         Ledamot Katarina Paulsson, ett år kvar.
         Ledamot Mimmie Lundin, ett år kvar.
         Ledamot Martina Williams, ett år kvar.
         Ledamot Barbro Beckström, omval två år.
         Ledamot Marie Jonsson, nyval två år.
         Suppleant Tina Wenngren, nyval två år.

§14  Val av revisorer

        Inga-Lill Johansson och Sofia Haargaard väljs på ett år.

§15   Val av ombud till riksårsmötet samt suppleanter

         Till riksårsmötet valdes Ingrid Nilsson med Katarina Paulsson som suppleant samt    
         Martina Williams  med Tina Wenngren som suppleant .
         Ombud till Vesturs årsmöte  är Barbro Beckström, Martina Williams och Tina    
          Wenngren.



§16    Val av ledamöter till valberedningen 

          Valberedningen består av Karin Larsson, Lotta Persson och Sven Bonde. Karin 
           Larsson är sammankallande.
         

§17   Fastställande av medlemsavgift

         Beslutas att lämna medlemsavgiften oförändrad.

§18  Budget 2019

        Alternativa förslag på budget redovisades, dels för 2019 utan plan för bana och dels 
        med plan för en bana med 10-årigt arrendeavtal. Årsmötet beslutade anta budgeten   
        för bana med 10-årigt arrendeavtal.

§19  Verksamhetsplan 2019

         Verksamhetsplan för 2019 presenterades med bla tävlingar, clinics, kurser och lång-
          ritt. 
          Planerade aktiviteter för ungdomarna presenterades  med bl a lag-SM, gaedinga-
          kurs samt plan för en grupp där man kan träffas med eller utan häst, utan fokus på 
          tävling.
          Barbro Beckström erbjöd sig att medverka till träningstävling.
          Annika Larsson erbjöd sig att hjälpa till i ungdomsverksamheten.

§20  Motioner till riksårsmötet

        Årsmötet överlåter till styrelsen att besluta i frågan.

§21  Övriga i förväg anmälda frågor

        Inga i förväg anmälda frågor förelåg.
       

§22  Övrig information

         Ingrid Nilsson informerade om tävlingar och hälsade alla medlemmar välkomna
         att deltaga i Falkis tävlingar både som startande och funktionär.
          

§ 23 Mötets avslutande

        Mötesordförande tackade alla för ett trevligt årsmöte.
        
                                                         
Vid protokollet                        Justeringsperson                   Justeringsperson

Katarina Rusch                         Karin Larsson                           Cecilia Svensson


