
Oda	  Raudkas	  Islandshästklubbs	  Årsmöte	  2012-‐02-‐12	  

Närvarande	  vi	  årsmötet	  på	  Orsa	  Ridklubb	  

Eva	  Göransson,	  Marianne	  Björklund,	  Ronja	  Hansson,	  Anna	  Ekner,	  Ulla-‐Karin	  Berlund,	  

Josefin	  Bossel-‐Eriksson,	  Kristin	  Englund,	  Sten	  Bastman,	  Lena	  Bastman,	  Stig	  Flink,	  Kristina	  Rexefjord	  

Alice	  ,	  Johanna	  Bastman	  	  

Org	  nr.	  88441	  –	  7288	  

§1.	  Val	  av	  ordförande	  vid	  årsmötet	  

Ulla-‐Karin	  Berglund	  valdes	  till	  ordförande	  för	  årsmötet	  

§2.	  Val	  av	  sekreterare	  vid	  årsmötet	  

Eva	  Göransson	  valdes	  till	  sekreterare	  för	  årsmötet	  	  

§3.	  Val	  av	  justerare	  

Till	  justerare	  valdes	  Josefin	  Bossel	  –Eriksson	  och	  Kristin	  Englund	  

§4.Behandlinga	  av	  verksamhetsberättelse	  och	  förvaltningsberättelse	  

Ekonomisk	  berättelse	  se	  bilaga	  1,2,3	  

Verksamhetsberättelse	  se	  bilaga	  5	  

§5.	  Revisorsberättelse	  

Revisorsberättelse	  se	  bilaga	  4	  

§6.	  Fråga	  om	  ansvarsfrihet	  för	  styrelsen	  

Stryselsen	  fick	  ansvarsfrihet	  

§7.	  Val	  av	  ordförande	  för	  Oda	  Raudka	  

Till	  ordförande	  valdes	  Kristin	  Englund	  på	  1	  år	  

§8.	  Val	  av	  styrelseledamöter	  jämte	  suppleant	  

Till	  kassör	  valdes	  Josefin	  Bossel-‐Eriksson	  på	  2	  år	  

Till	  ledamot	  valdes	  Stig	  Flink	  på	  2	  år	  

Till	  suppleant	  valdes	  Lena	  Bastman	  på	  2	  år	  

§9.	  Val	  av	  revisor	  

Till	  revisor	  valdes	  Ulla-‐Karin	  Berglund	  på	  1	  år	  



§10.	  Val	  av	  ledamot	  i	  valberedningen	  

Till	  valberedningen	  valdes	  Kristina	  Rexefjord	  

§11.	  Fast	  ställande	  av	  medlemsavgift	  

Oförändrad	  medlemsavgift	  

§12.	  Ovalbanan	  

Som	  ansvarig	  för	  ovalbanan	  valdes	  Stig	  Flink	  

§13.	  Övrigt	  

Sifs	  riks	  årsmöte	  är	  den	  2012-‐03-‐17	  i	  Upplandsväsby,	  ordförande	  och	  kassör	  erbjuds	  att	  åka	  dit.	  

De	  vill	  ha	  betänketid	  till	  nästa	  styrelse	  möte	  som	  är	  2012-‐03-‐08.	  

Inga	  motioner	  har	  inkommit	  till	  Sifs	  riks	  årsmöte.	  

Ingrid	  Thunberg	  fortsätter	  som	  webbmaster,	  ordförande	  blev	  vald	  som	  hennes	  kontaktperson.	  

Beslut	  togs	  om	  att	  återinföra	  gästboken	  till	  vår	  hemsida,	  och	  även	  att	  lägga	  till	  flera	  flikar	  för	  att	  göra	  

hemsidan	  mer	  överskådlig.	  

§14.	  Nästa	  styrelse	  möte	  

Torsdagen	  den	  8/3-‐12	  	  kl.19.00	  hos	  Marianne	  i	  Våmhus	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  


