Protokoll för distrikt Västsvenska-Hallands (Vesturs)
distriktsårsmöte 2020-03-08
1. Mötets öppnande av nuvarande ordförande Elisabeth Andreasson.
2. Fastställande av röstlängd för mötet, lista går runt. Representerade föreningar är Drifandi,
Sigur, Vinir, Landi, Hrafni-Floki och Gauti.
3. Val av mötesordförande och mötessekreterare: sittande (Elisabeth Andreasson och Åsa
Wängdahl).
4. Mötet fann årsmötet utlyst på rätt sätt.
5. Agendan fastställdes vara ok. Två övriga punkter finns från styrelsen.
6. Val av två protokolljusterare och rösträknare: Cathrine Sandberg och Sven Bjerén valdes.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret. Verksamhetsberättelsen gicks igenom.
Resultat och balansrapporten fick några frågor som förklarades av Sven Bjerén och Jan
Ljungholm. Stort minusresultat pga avskrivning på byggnaden på ”fel år” (2019 istället för
2018). VSM och GK-kval gick lite plus. Egentligen skall det vara minus ca 10 000 kr (om
avskrivningen gjorts på rätt år). Vestur har en stor lånefodran på GHP, osäkert när denna kan
lösas in. Vestur erhåller inga bidrag längre, pengar in är från tävlingar och uthyrning.
Mötet godkände verksamhetsberättelsen och resultat/balans-rapporten.
8. Revisorerna (Catherine Sandberg och Martina Svantesson) har granskat och godkänt den
ekonomiska redovisningen för 2019. De har inga anmärkningar utan föreslår styrelsen
ansvarsfrihet.
9. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2019.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande
verksamhets-/räkenskapsår.
Verksamhetsplanen gicks igenom och godkändes.
Ingen budget för 2020 finns framtagen, men styrelsen jobbar utefter principen att inte gå
minus 2020. Möjlighet till inkomster beror mycket på tävlingssituationen och pågående
utredning på SIF-nivå. Det blev en stund med information/diskussion om regler för officiella
tävlingar och även SIFs medlemskap i Riksidrottsförbundet.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. Inga motioner har kommit
in.
12. Fastställande av medlemsavgift för distriktet för nästföljande år. Vestur tar inte ut
medlemsavgifter för ingående lokalföreningars medlemmar 2021.
13. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen
Så här ser läget ut inför val av ny styrelse:
Post
Orförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot (Anläggning)
Ledamot (Sport)
Ledamot (Utbildning)
Ledamot (Ungdom)
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Suppleant

Val ojämna/
jämna år
Varje
Jämna
Ojämna
Jämna
Ojämna
Jämna
Jämna
Ojämna
Ojämna
Varje
Varje
Varje

Val 2020
Skall väljas 2020 (för ett år)
Skall väljas 2020 (för två år)
Ett år kvarstår
Skall väljas 2020 (för två år)
Ett år kvarstår men fyllnadsval 1 år
Skall väljas 2020 (för två år)
Skall väljas 2020 (för två år)
Ett år kvarstår
Ett år kvarstår
Skall väljas 2020 (för ett år)
Skall väljas 2020 (för ett år)
Skall väljas 2020 (för ett år)
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Nuvarande innehavare
Elisabeth Andreasson
Lena Liedberg (även ledamot utbildning)
Jan Ljungholm
Åsa Wängdahl
Per Tollemark (hoppar av uppdraget i förtid)
Gisela Vahanen
Lena Liedberg (även vise ordförande)
Emelie Kenmure
Helen Sandberg
Margaretha Svahn
Helga Haraldsdottir
Vakant (f.d. Martina Williams)

14. Val av nedanstående punkter.
Punkt a-g. Valberedningen hade misslyckats att hitta några förslag till poster a, b och c. Efter
diskussioner och mycket stötande och blötande fick mötet fylla på med personer på dessa
poster.
a. distriktets ordförande för en tid av ett år: Elisabeth Andreasson.
b. vice ordförande för en tid av två år: Catherine Sandberg.
c. sekreterare för en tid av två år: Åsa Wängdahl
d. ledamot (sport) för en tid av två år: Louise Löfgren
e. ledamot (utbildning) för en tid av två år: Ann Kruse
f. ledamot (anläggning) för en tid av ett år (fyllnadsval): Karin Berntsson
g. tre suppleanter (ersättare) för en tid av ett år vardera: Margaretha Svahn, Tuija
Riuttanen, Gisela Vanhanen
Vilket resulterar i följande styrelsesammansättning:
Post
Orförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot (Anläggning)
Ledamot (Sport)
Ledamot (Utbildning/Fritid)
Ledamot (Ungdom)
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Suppleant

Innehavare
Elisabeth Andreasson
Catherine Sandberg
Jan Ljungholm
Åsa Wängdahl
Karin Berntsson
Louise Löfgren
Ann Kruse
Emelie Kenmure
Helen Sandberg
Margaretha Svahn
Tuija Riuttanen
Gisela Vanhanen

h. två revisorer jämte en suppleant (ersättare) för en tid av ett år (i detta val får inte
styrelsens ledamöter delta): Martina Stockhaus, Monica Erwerth och Martina
Andreasson (suppleant).
i. ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande;
samt; Lena Liedberg (sammankallande) och Agnes Andersson.
j. Vesturs ombud till SIFs årsmöte: Elisabeth Andreasson.
15. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 4. Inga sådana punkter.
16. Övrig information/punkter
a. Framtida betalnings och bokningsmodell för ridning på islandsbanorna på GHP. Förra
årets modell med årskort/bokning av halv eller heldag för grupp, eller ridning
enstaka gång (se GHPs och Vesturs hemsidor) har inte fungerat fullt ut. Misstanke
finns att det rids på banorna utan någon av dessa betalningar. Mötet beslutade att
nya styrelsen får i uppdrag att se över och eventuell förändra regelverket.
b. Arrangör/ansvarig av lag-SM-kvalet 21/5 sökes. Agnes Andersson från Sigur tar på sig
att göra detta även om hon inte kan vara med på själva kvaldagen.
17. Mötet avslutades och avgående ledamöter avtackades med blommor.
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Justering
Justeras: Cathrine Sandberg
Justerat via mail 2020-03-17

Datum:……………………………… Ort:…………………………………………….

Underskrift:…………………………………………………………………………….

Justeras: Sven Bjerén
Justerat via mail 2020-03-11

Datum:……………………………… Ort:…………………………………………….

Underskrift:…………………………………………………………………………….
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