
 

  
 

 

Datum Namn  

2022-04-05 Annika Sikander  

Protokoll 
Mötesdatum Plats 

2022-04-02 Via ZOOM 

 

 

 

 

 

 

 

Protokoll Svenska Islandshästförbundets ordinarie Riksmöte  

2022-04-02 

§ 1 Sammanträdet öppnas 

Mötet öppnades av SIF:s tillförordnade ordförande Bosse Engström. 

§ 2 Godkännande av föredragningslistas 

Föredragningslistan godkändes. 

§ 3 Frågan om mötets behöriga utlysande, röstlängden fastställs 

Mötets behöriga utlysande godkändes av Riksmötet. 

 

Malin Fredriksson genomförde ett upprop av lokalföreningarnas ombud.  

 

Riksmötet beslutade 

att fastställa röstlängden.  (Bilaga 1) 

§ 4 Val av ordförande att föra förhandlingarna 

Riksmötet beslutade 

att välja Dan Nyberg till ordförande att föra förhandlingarna. 

§   5 Anmälan av styrelsens val av sekreterare 

Annika Sikander anmäldes som styrelsens val av sekreterare. 
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§   6 Val av två justerare tillika rösträknare att jämte ordföranden justera 

riksmötesprotokollet 

Riksmötet beslutade 

att välja Åse Kyttä och Katarina Henriksson till justerare tillika rösträknare. 

§   7 Behandling av verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för Svenska 

Islandshästförbundets Stiftelse för Avel 

Monique Nilsfors föredrog verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning 2021 för SIF:s 

Stiftelse för Avel. 

 

Riksmötet beslutade 

att med godkännande lägga verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för Svenska 

 Islandshästförbundet Stiftelse för Avel för 2021 till handlingarna. 

§   8 Behandling av verksamhetsberättelse för Svenska Islandshästförbundet 

Dan Nyberg föredrog verksamhetsberättelsen för 2021för Svenska Islandshästförbundet. 

 

Riksmötet beslutade 

att  med godkännande lägga verksamhetsberättelse för Svenska Islandshästförbundet 2021 till 

 handlingarna. 

§   9 Behandling av årsbokslut och föredragning av revisorernas berättelse 

Kristina Johansson föredrog årsbokslutet 2021 för Svenska Islandshästförbundet. 

Riksmötet beslutade 

att  med godkännande lägga årsbokslutet för Svenska Islandshästförbundet 2021 till 

 handlingarna. 

Dan Nyberg föredrog revisorernas berättelse som också delades till ledamöterna på Riksmötet. 

Revisorerna har granskat årsbokslutet för 2021 och tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsens 

ledamöter. 

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Riksmötet beslutade 

att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. 

§ 11 Behandling av propositioner och motioner 

Dan Nyberg föredrog styrelsens principförslag till förändringar i styrelsens organisation samt 

anpassning av SIF:s stadgar till medlemskap i RF. 

 

Riksmötet beslutade enhälligt  

att anta styrelsens principförslag angående förändringar i styrelsens organisation 

att anta styrelsens principförslag angående anpassningar av stadgar till medlemskapet i 

 RF 

att enhälligt anta bilagda förslag till nya stadgar (Bilaga 2) 

att beslutet angående stadgarna är med omedelbar verkan justerad. 

 

 

 

 

 

 

 https://sign.visma.net/sv/document-check/b2948103-9317-4c42-927e-ddaf9768ab35

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



 

 

 

 

Dan Nyberg föredrog motion nr 1 från Dis samt styrelsens förslag till beslut. 

 

Riksmötet beslutade efter votering 

att avslå motion nr. 1. 

 

Dan Nyberg föredrog motion nr. 2 från Midurs medlem Lili-Marie Lundström. 

 

Riksmötet beslutade  

att ställa sig bakom styrelsens svar på motion nr. 2. 

 

Dan Nyberg föredrog motion nr. 3 och nr. 4 från Sigur 

 

Riksmötet beslutadde 

att ställa sig bakom styrelsens svar på motion nr. 3 och nr. 4. 

§ 12 Diskussion och beslut om verksamhetsplan för innevarande år 

Dan Nyberg redogjorde för förslag till verksamhetsplan för 2022. 

 

Riksmötet beslutade 

att anta Verksamhetsplanen för Svenska Islandshästförbundet 2022. 

§ 13 Fastställande av ersättningar till styrelse för innevarande verksamhetsår 

Riksmötet beslutade 

att ersättningarna till styrelsen för 2023 är oförändrade.  

§ 14 Fastställande av medlemsavgift till förbundet för nästföljande kalenderår 

Riksmötet diskuterade medlemsavgifterna till SIF.  

 

Riksmötet beslutade efter votering 

att medlemsavgiften till Svenska Islandshästförbundet år 2023 är oförändrade 

att styrelsen tillsätter en arbetsgrupp som får till uppgift att se över medlemskap och 

 medlemsavgifter till SIF. 

§ 15 Diskussion och beslut om budget för innevarande verksamhetsår samt preliminär för 

nästkommande år 

Kristina Johansson redogjorde för förslag till budget för 2022 samt preliminär budget för 

nästkommande år. 

 

Riksmötet beslutade 

att anta styrelsens förslag till budget för 2022 och preliminär budget för 2023 för Svenska 

 Islandshästförbundet. 
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§ 16 Fastställande av sektioner och antalet ledamöter i styrelsen 

Riksmötet beslutade 

att fastställa sektionerna Fritid, Tävling, Ungdom och Utbildning 

att  fastställa att antalet ledamöter i styrelsen ska vara åtta. 

§ 17 Val av ordförande  

Göran Fernsund föredrog valberedningens förslag till ordförande för Svenska 

Islandshästförbundet, Charlotta Gripenstam (fyllnadsval ett år) 

 

Riksmötet beslutade 

att välja Charlotta Gripenstam till ordförande för Svenska Islandshästförbundet på ett år 

§ 18 Val av styrelseledamöter på två år 

Göran Fernsund föredrog valberedningens förslag till ledamöter i styrelsen för Svenska 

Islandshästförbundet;  

 

Vice ordförande Jenny Mandal (nyval två år) 

Controller Kristina Johansson (omval två år) 

Sektionsordförande utbildning Sabina Anderberg (fyllnadsval ett år) 

Sektionsordförande ungdom Amanda Hagberg (fyllnadsval ett år) 

Sektionsordförande fritid Johan Andersson (fyllnadsval ett år) 

Sektionsordförande tävling Peter Stålhammar (nyval två år) 

Ledamot Ingemar Tapper (nyval två år) 

 

Riksmötet beslutade  

att välja styrelsens ledamöter enligt valberedningens förslag. 

§ 19 Val av två revisorer samt två revisorsersättare 

Göran Fernsund föredrog valberedningens förslag till två revisorer samt två revisorsersättare; 

Jörgen Sivertsson, Auktoriserad revisor (omval ett år) 

Gunn-Marie Karlsson, revisor (omval ett år), 

Gunnel Karlsson, suppleant (omval ett år) 

Helene Karlsson, suppleant (omval ett år). 

 

Riksmötet beslutade 

att välja revisorer samt två revisorsersättare enligt valberedningens förslag. 

 

§ 20 Val till SIF stiftelse för avel 

Göran Fernsund föredrog valberedningens förslag till ledamöter i SIF stiftelse för avel. 
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Ordförande Niclas Dahlqvist (nyval två år) 

Ledamot Maria Wemdal (nyval två år) 

Ledamot Jökull Gudmunsson (omval två år) 

Ledamot Sisso Einarsson (omval två år) 

Ledamot Elsa Mandal Hreggvidsdottir (kvarstår ett år) 

Ledamot Julianne Klink (kvarstår ett år) 

Ledamot Nils Lund (kvarstår ett år)  

SIFs styrelserepresentant Charlotta Gripenstam (kvarstår ett år). 

 

Riksmötet beslutade  

att välja ledamöter till SIF stiftelse för avel enligt valberedningens förslag. 

§ 21 Val av ledamöter till valberedningen varav en ordförande 

Göran Fernsund föredrog valberedningens förslag till ledamöter i valberedningen. 

 

Ordförande: Göran Fernsund, kvarstår 1 år 

Ledamot: Lena Ehrling, kvarstår 1 år 

Ledamot: Greta Axenbo Germer, kvarstår 1 år 

Ledamot: Eyvi Mandal Hreggvidsson, omval 2 år 

Ledamot: Johan Olsson, omval 2 år 

Ledamot: Linda Eriksson, nyval 2 år 

Ledamot: Cecilia Nancke, nyval 2 år 

Ledamot: Ivar Arnbjörnsson, fyllnadsval 1 år 

 

Riksmötet beslutade 

att välja ledamöter till SIF valberedning enligt valberedningens förslag. 

§ 22 Övrig information 

Anna Ryberg informerade om att det kommer att genomföras två ordförandekonferenser under 

2022. En konferens genomförs i juli i samband med SM och en konferens genomförs i höst. 

 

SIFs nyvalda ordförande Charlotta Gripenstam presenterade sig. 

§ 23 Mötets avslutande  

Dan Nyberg förklarade 2022 års Riksmöte avslutat. 

 

 

 

 

 

Dan Nyberg, mötesordförande                           Annika Sikander, vid protokollet 

 

 

 

Åse Kyttä                                                            Katarina Henriksson 
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