PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2022 FÖR Upplands islandshästförbund
Tid:

17 mars 2022

Plats:

Mötet hölls via Zoom

Närvarande: Gunilla Lindgren, Erik Sporrong, Klas Wallsten och Anna Finnberg

1. Mötets öppnande
Gunilla Lindgren öppnar mötet.

2. Fastställande av röstlängd för mötet
Röstlängden fastställdes.

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Gunilla Lindgren valdes till ordförande för mötet och Anna Finnberg till sekreterare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Konstaterades enhälligt att mötet utlysts i enlighet med stadgarna.

5. Fastställande av föredragningslistan
Föredragningslistan i enlighet med kallelsen fastställdes enhälligt.

6. Val av protokolljusterare och rösträknare
Erik Sporrong och Klas Wallsten valdes enhälligt till protokolljusterare och rösträknare.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret
Genomgång av verksamhetsberättelse och årsbokslut.

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret
Revisor berättelse finns inte. Vi går igenom de fem revisioner som finns, på mötet.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
Var och en av styrelseledamöterna för föregående verksamhetsår beviljades enhälligt
ansvarsfrihet.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande
verksamhets-/räkenskapsår
Utbildning i Sportfengur
Digitala föreläsningar
Arrangera ett distriktsmästerskap under 2022
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
Inga motioner har inkommit.

12. Fastställande av medlemsavgift i föreningen för nästföljande år
Ingen medlemsavgift.

13. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen
Beslutades enhälligt att styrelsen ska ha sex ledamöter, två suppleanter.

14. Val av
a. Ordförande på ett år: Gunilla Lindgren, Freyfaxi
b. Vice ordförande: Jenny Göransson (nyval), Eija
Kassör: Klas Wallsten (nyval två år), Freyfaxi
Ledamot: Annika Sekander, Stormur (omval) Johanna
Svensson (ett åt kvar), Nattfari, och Sebastian
Nordlander (ett år kvar), Gladur, på två år.
Suppleanter Sara Larsdotter (omval), Rickebasta Ósk,
och Anna Finnberg (omval), Rickebasta Ósk.
c. Revisorer Anette Boivie (ett år) och Lena Söderberg (ett
år). Revisorssuppleant Josefine Gribbe (ett år), Nattfari.
d. Valberedning: Erik Sporrong och Karolin Karlsson Hast
e. Ombud till övriga möten: Jenny Göransson

15. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 4
Konstaterades att det inte fanns några övriga frågor.

16. Övrig information
Klas informerar kassören kommer som ett projekt bokföra Upplands
islandshästförbunds ekonomi under Freyfaxis islandhästförbunds bokföringsprogram.
Skälet är att Upplands islandshäst förbund kan spara in på ca 3000 kr som går till det
befintliga folkbokföringsprogrammet.

17. Mötets avslutande
Mötet avslutades.
Ordförande/vid protokollet:

Justeras:

Gunilla Lindgren

Klas Wallsten

Erik Sporrong

