Årsmötesprotokoll
Distrikt Västsvenska-Halland (Vestur) årsmöte 2018-03-04
Årsmötet hölls på Göteborg Horse Park, Säve, klockan 15-17:30.
1. Mötet öppnades av sittande ordförande Elisabeth Andreasson.
2. Röstlängden fastställdes att vara den närvarolista som skickades runt för ifyllande (bifogas
protokollet). Fullmakter från utsedda ombud kan nyttjas vid osäker omröstning.
3. Val av mötesordförande och mötessekreterare. Elisabeth Andreasson valdes till
mötesordförande och Åsa Wängdahl till mötessekreterare.
4. Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt. Mötet fanns behörigen utlyst via hemsida,
Facebook och mail till lokalföreningarna.
5. Fastställande av föredragslista.
Några övriga punkter att behandla (under punkt 16 på dagordningen) aviserades: Skrivelse
till SIF, information om ansökan av lokalförening att tillhöra Vestur och resultat av
mässquiz på Eurohorse.
Föredraglistan godkändes.
6. Val av protokolljusterare (tillika rösträknare). Margareta Svahn och Martina Svantesson
valdes.
Frågan om digital justering togs upp i samband med denna punkt, och mötet beslutade att
digital justering genom ok via mail är tillräckligt (ok-mail bifogas protokollet). Detta gör
att protokollet inte behöver skickas för fysisk underskrift.
7. Verksamhetsberättelsen gicks igenom. Två ledamöter (Lena Liebderg och Helen
Sandberg) saknas i sammanställning av styrelsen 2017 saknas i verksamhetsberättelsen.
Ekonomisk redovisning: Kassör Helga Haraldsdottir gjorde en sammanfattning av Vesturs
ekonomiska resultat (detaljer i form av balansrapport och resultatrapport fanns att tillgå
för den som önskade). Resultatet är sämre än tidigare år på grund av att ungdomsbidrag
som gått förlorat i och med uppdelningen av ”gamla Vestur” på två distrikt. Vesturs
ekonomiska resultat slutar trots det på + 10 000 kr för 2017, vilket styrelsen är nöjd med.
Det blev lite extra diskussioner och information i samband med den ekonomiska
redovisningen. Förslag på inkomstbringande aktiviteter för 2018 (och framåt) önskas.
Nyttjande av ovalbana/passbana är en inkomstkälla. För att få nyttja banorna krävs
årskort, som löses enligt instruktion på Vesturs hemsida, eller bokning av hela
anläggningen genom GHP.
Investeringsplaner för anläggningen för framtiden diskuterades, beror på arrendelängden
vilken för närvarande är så kort att större investeringar inte är försvarbara. Utredning av
markens framtida nyttjande pågår av kommunen.
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En arbetsgrupp inom Vestur arbetar med utvecklingsförslag för islandshästbanorna på
GHP, för att kunna ordna större tävlingar. Arbetsgruppen håller på att ta fram
offertunderlag som skall användas för att kunna få förhandsbesked från kommunen.
8. Revisorns (Cathrine Sandberg) granskning av styrelsens ekonomiska förvaltning för 2017.
Revisorn fann redovisningen förd utan anmärkning och förordar ansvarsfrihet för
styrelsen 2017.
9. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2017.
10. Verksamhetsplan och budget för 2018. Inga skriftliga sådana fanns framtagna, men
ordförande fastslog att verksamhetsplanen kommer att vara ungefär som tidigare år (och
som verksamhetsberättelsen 2017) och budgeten kommer att vara ungefär utfallet för
2017. Stort fokus kommer att vara på anläggningen på GHP, med tanke på eventuellt
kommande arrangerande av SM. Styrelsen får i uppdrag att ta fram verksamhetsplan och
budget, publiceras på hemsidan.
Mötet godkände den muntligt framställda verksamhetsplanen och budgeten.
11. Behandling av motioner och propositioner. Inga inkomna.
12. Fastställande av medlemsavgift. I dagsläget tas ingen medlemsavgift ut av de i Vestur
ingående lokalföreningarna. Elisabeth Andreasson har undersökt hur det fungerar i andra
distrikt, men inte hittat någon modell för detta. Något fastställande av medlemsavgift kan
inte göras. Förslag framkom om att låta lokalföreningarna diskutera frågan. Vesturs
styrelse kan ta fram förslag/underlag att ta upp på SIFs ordförandekonferens.
13. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen. 8 ledamöter (inkl.
ordförande) och 2-5 suppleanter fastställdes.
I samband med denna punkt påvisades också problemet att valet av ledamöter kommit ”ur
fas”. Enligt stadgarna skall häften av ledamöterna väljas jämna år och häften ojämna år,
men i valberedningens förslag till ny styrelse 2018 så skall alla ledamöter (utom
ordförande) väljas detta år på två år, vilket strider mot stadgarna. Därför beslutades att tre
av ledamöterna välj på bara 1 år 2018, och kommer sedan att väljas ojämna år.
14. Val av förtroendeposter. Följande val för 2018 gjordes av mötet:
Styrelse
a. Ordförande (1 år): Elisabeth Andreasson
b. Vice ordförande (2 år): Lena Liedberg (ansvarig för område Utbildning)
c. Kassör (1 år, väljs i fortsättningen ojämna år): Helga Haraldsdottir
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d.
e.
f.
g.

Sekreterare (2 år): Åsa Wängdahl
Ledamot (2 år): Gisela Vanhanen (ansvarig för område Sport)
Ledamot (2 år): Helen Sandberg
Ledamot (1 år, väljs i fortsättningen ojämna år): Tanya Gyllberg (ansvarig område
Ungdom)
h. Ledamot (1 år, väljs i fortsättningen ojämna år): Per Tollemark
i. Suppleant (1 år): Suzanne Adamson Vas
j. Suppleant (1 år): Astrid Boström
Ansvarig för område Anläggning utsågs inte, styrelsen får i uppdrag att göra detta.

Revisorer
Ordinarie: Cathrine Sandberg och Martina Svantesson
Suppleant: Maria Rott
Valberedning
Jan Ljungholm (sammankallande) och Margaretha Svahn.
15. Övriga frågor
a. Mässquiz på Eurohorsemässan (22-25/2). Lena Liedberg presenterade frågorna,
svaren och vinnarna, vilka skall presenteras på Vesturs hemsida.
(Ekonomi-redovisning av Eurohorse-montern kommer till sponsorerna inom en
månad.)
b. Lokalföreningen Jór önskar tillhöra distrikt Västsvenska-Halland (Vestur).
Årsmötet välkomnar Jór till Vestur, men konstaterar att beslut om distriktsbyte
skall göras av SIF.
c. Skrivelse till SIF angående tilldelning av nivå 1-tävlingar. Delar av Vesturs
styrelse har författat skrivelsen som man önskar skicka till SIF snarast, men är
osäkra vem som skall stå bakom skrivelsen. Diskussion på årsmötet om detta
vidtog. Tävlingsryttare på hög nivå? Vem väljer vilka och administrerar?
Lokalföreningarna? Beslut togs att skrivelsen skickas till lokalföreningarna på
snabbremiss (remissvar inom en vecka).

Justering (digital justering är tillräckligt, se punkt 6 ovan)
Justeras: Martina Svantesson, godkänt 2018-03-07 via mail (se bilaga)
Justeras: Margareta Svahn, godkänt 2018-03-07 via mail (se bilaga)
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Mail för justering av protokoll för Vesturs årsmöte 2018-03-04
Justering av Margareta Svahn:

Justering av Martina Svantesson:

