Protokoll för distrikt Västsvenska-Hallands (Vesturs)
distriktsårsmöte 2021-03-07
1. Mötets öppnande av nuvarande ordförande Elisabeth Andreasson.
2. Röstlängden fastställdes genom att varje lokalförening fick informera vilka som var deras
representanter. Närvarande med representanter: Landi, Sigur, Hrafna-Floki, Vinir, Falki, Gauti
Icke representerade föreningar: Vakur och Kappi
3. Val av mötesordförande och mötessekreterare: sittande (Elisabeth Andreasson och Åsa
Wängdahl).
4. Mötet fann årsmötet utlyst på rätt sätt.
5. Agendan godkändes. Inga i förväg övriga punkter hade inkommit.
6. Val av två protokolljusterare: Eva Åkerström och Monika Erwerth.
Catherine Sandberg valdes till rösträknare.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret.
o Verksamhetsberättelsen gicks igenom. Den finns publicerad på hemsidan.
Extra klargörande gjordes för GHP, ägarskap och hur Vestur finns representerade i
frågorna runt GHPs framtid.
o Resultat och balansrapporter gicks igenom. De finns på hemsidan. Ekonomin är god
(trots Corona). Extra klargörande hur GHSK och Vestur ingår ekonomiskt i GHP.
o Mötet godkände verksamhetsberättelsen och resultat/balans-rapporten.
8. Revisorerna (Catherine Sandberg och Martina Stockhaus) har granskat och godkänt den
ekonomiska redovisningen för 2020. De har inga anmärkningar, det var ordning och reda, och
föreslår styrelsen ansvarsfrihet.
9. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2020.
10. Fastställande av förslag till verksamhetsplan. Bara ett ”förslag” finns framtaget eftersom det
är en osäker situation för aktiviteter pga Coronapandemin och Göteborgs stads beslut
rörande GHPs framtid. Förslaget till verksamhetsplanen finns publicerat på hemsidan.
Utöver det som står där nämndes/behandlades speciellt bl.a.
a. Gräsklippning, lokalföreningarna behöver hjälpas åt med detta under kommande
säsong.
b. Antikrundan-cup. Förslag finns framtaget, kommer att läggas ut på Vesturs hemsida.
c. Lag-SM-kval. Sven väntar på lokalföreningarnas anmälningar och två funktionärer per
lag. Osäkert om det blir något Lag-SM över huvud taget, och därmed om det lag-SMkval behövs. Sven och Vesturs styrelse håller koll framöver.
Förslaget till verksamhetsplanen godkändes.
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 (2022).
Vestur önskar att SIF ser över gemensam hantering av medlemsavgifter till distrikten.
Vestur tar inte ut medlemsavgifter för ingående lokalföreningars medlemmar 2022.
Mötet godkände detta.
13. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen (9 + 3 st).
Så här ser läget ut inför val av ny styrelse:
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Post
Ordförande
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 2021
Skall väljas 2021 (för ett år)
Ett år kvarstår
Skall väljas 2021 (för två år)
Ett år kvarstår
Skall väljas 2021 (för två år)
Ett år kvarstår
Ett år kvarstår
Skall väljas 2021 (för två år)
Skall väljas 2021 (för två år)
Skall väljas 2021 (för ett år)
Skall väljas 2021 (för ett år)
Skall väljas 2021 (för ett år)

Nuvarande innehavare
Elisabeth Andreasson
Catherine Sandberg
Jan Ljungholm
Åsa Wängdahl
Karin Berntsson
Louise Löfgren
Ann Kruse
Vakant
Helen Sandberg
Margaretha Svahn
Tuija Riuttanen
Gisela Vanhanen

14. Val av
A. Aktuella styrelseposter för om/ny/fyllnads-val. Valberedningen (Lena Liedberg)
konstaterade att det varit en lätt uppgift att ta fram förslag poster.
 Distriktets ordförande för en tid av ett år: Elisabeth Andreasson.
 Kassör för en tid av två år: Jan Ljungholm.
 Ledamot (anläggning) för en tid av två år: Karin Berntsson
 Ledamot (ungdom) för en tid av två år: Anna Ramström
 Ledamot (utan) för en tid av ett år (fyllnadsval): Helen Sandberg
 Tre suppleanter för en tid av ett år vardera: Agnes Andersson, Tuija
Riuttanen och Gisela Vanhanen
Vilket resulterar i följande styrelsesammansättning:
Post
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot (Anläggning)
Ledamot (Sport)
Ledamot (Utbildning)
Ledamot (Ungdom)
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Suppleant

Nuvarande innehavare
Elisabeth Andreasson
Catherine Sandberg
Jan Ljungholm
Åsa Wängdahl
Karin Berntsson
Louise Löfgren
Ann Kruse
Anna Ramström
Helen Sandberg
Agnes Andersson
Tuija Riuttanen
Gisela Vanhanen

B. Två revisorer jämte en suppleant (ersättare) för en tid av ett år (i detta val får inte
styrelsens ledamöter delta): Martina Andreasson och Helen Andreasson och Isabella
Sexton (suppleant).
C. Ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande;
Lena Liedberg (sammankallande) och Sven Bjerén.
D. Vesturs ombud till SIFs årsmöte: Styrelsen får i uppdrag att utse detta.
Alla förslag godkändes av mötet.
15. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 4.
Inga sådana punkter.
16. Övrig information/punkter
 Rapport om Göteborgs stads programarbete med hur området på Säve skall användas i
framtiden (framtida detaljplan). Gemensam presentation har tagits fram av GHP, Alleby
ridskola och ”Galoppen” gemensamt för att påverka. Frågor kan ställas till Elisabeth och
Janne, som har jobbat intensivt med detta för Vestur.
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Tävlingar 2021 och Corona. Håll er underrättade via information från SIF. Vestur kan
komma att ändra planerade tävlingar pga beslut från Folkhälsomyndigheten och SIF.
 SIFs medlemskap i Riksidrottsförbundet, beslut tas i Riskidrotts(års)mötet i vår.
17. Mötet avslutades.

Justering
Justeras: Eva Åkerström

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

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

Justeras: Monika Erwerth

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

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

Ordförande Elisabeth Andreasson:

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

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

Sekreterare Åsa Wängdahl:

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

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