Svenska Islandshästförbundet
Riksårsmöte30 mars 2019 kl.13.00

Best Western Plus Stockholm Bromma

Dagordning
§1.

Mötets öppnande

§2.

Godkännande av föredragningslista

§3.

Frågan om mötets behöriga utlysande, röstlängden fastställs

§4.

Val av ordförande att föra förhandlingarna

§5.

Anmälan av styrelsens val av sekreterare

§6.

Val av två justerare tillika rösträknare att jämte ordföranden justera
riksmötesprotokollet

§7.

Behandling av verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning
för Svenska Islandshästförbundets Stiftelse för Avel

§8.

Behandling av verksamhetsberättelsen

§9.

Behandling av årsbokslut och föredragning av revisorernas berättelse

§10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§11.

Behandling av propositioner och motioner

§12. Diskussion och beslut om arbetsplan för kommande år
§13. Fastställande av ersättningar till styrelse för nästkommande verksamhetsår
§14. Fastställande av medlemsavgift till förbundet för nästföljande år
§15.

Diskussion och beslut om budget för kommande år

§16. Fastställande av sektioner och fastställande av antalet
ledamöter och suppleanter i styrelsen
§17.

Val av ordförande på två år

§18. Val av vice ordförande på två år
§19. Val av controller på två år
§20. Val av sekreterare på två år
§21. Val av styrelseledamöter på två år
§22. Val av suppleant på två år
§23. Val av två revisorer samt två revisorsersättare
§24. Val av ordförande och ledamöter i SIFs stiftelse för avel
§25. Val av ledamöter till valberedningen varav en ordförande
§26. Övrig information
§27. Mötets avslutande

Valberedningens förslag
Svenska Islandshästförbundets Styrelse 2019
Klubb o Distrikt
Anna Albinsson

ordförande

nyval 2 år

Eyvindur

Gunn-Marie Karlsson

controller

kvarstår 1 år

Hrimfaxi

Eva Husbom

vice ordförande

fyllnadsval 1 år

Mökkur

Annika Sikander

sekreterare

fyllnadsval 1 år

Stormur

Anna Bergkvist

ledamot

fyllnadsval 1 år

Sleipnir

Ulrika Backan

ledamot

omval 2 år

Gnyfari

Malin Fredriksson

ledamot

nyval 2 år

Ofeigur

Charlotta Gripenstam

ledamot

nyval 2 år

Ofeigur

nyval 2 år

Framtid

SIFs representant i Avelsstyrelens styrelse
Fredrik Sandberg

suppleant

Valberedningens förslag
Svenska Islandshästförbundets Stiftelse för Avels styrelse 2019
Klubb o Distrikt
Monique Nilsfors

ordförande

kvarstår 1 år

Gladur

Elsa Mandal Hreggvidsdottir

ledamot

nyval 2 år

Skeid

Jökull Gudmundsson

ledamot

kvarstår 1 år

Dalur

Julianne Klink

ledamot

nyval 2 år

Ofeigur

Nils Lund

ledamot

nyval 2 år

Ofeigur

Christina Rodin Alm

ledamot

kvarstår 1 år

Charlotta Gripenstam

ledamot

nyval 2 år

Ofeigur

suppleant

fyllnadsval 1 år

Gnyfari

Eyvindur, Austur

Avelsstyrelens representant i SIFs styrelse
Sisso Einarsson

