Gneistis årsmöte 27/2-18:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mötet öppnas av Sara Sandqvist.
2. Godkannande av foredragslista - godkannes
3. Val av ordforande for årsmotet – Sara Sandqvist
4. Anmälan av styrelsens val av sekreterare. - Isabella Olsson
Annelie och Anja väljs och godkänns som rösträknare.
Erica Herbertsson och Linnea Tammemägi utses till justerare tillsammans med Sara
Sandqvist, godkännes.
7. Faststallande av rostlangd for motet - Ja
8. Fråga om motet har utlysts på ratt satt - Ja, önskemål om att alla info kommer på facebook
och mail, inte bara hemsidan.
9. Behandling av verksamhetsberattelse for det senaste verksamhetsåret for styrelse och
utskott, se bilaga.
10. Faststallande av verksamhetsplan for styrelse och utskott, ja. (For verksamhetsplan, se
bilaga).
11. 11. Behandling av ekonomisk berattelse
12. Forslag for budget for nasta verksamhetsår
13. Revisionsberattelsen for verksamhets-/rakenskapsåret – ska mailas till alla motesdeltagare
senast 27/3 för att godkännas av årsmötet.
14. Fråga om ansvarsfrihet for styrelsen for den tid revisionen avser, punkten lamnas tills
revisionsberättelsen godkänts.
15. Faststallande av medlemsavgifter for 2018, oforandrat från oss.
16. Faststallande av antalet medlemmar i styrelsen. Samma antal, 7 st, godkannes.
17. Val av styrelse, se bilaga för valberedningens förslag:
- Ordföranden: Hanna Nordström (stannar ett år till)
-Kassör: Ann Berglund (sitter sitt andra år)
- Sekreterare: Linnea Tammemägi (nyval)
- Ledamot 1 år: Ulla Ellebrink (sitter ett år till)
- Ledamot 1 år: Jennie Leijon (nyval)
- Ledamot 2 år: Gun-Britt Molin (sitter sitt andra år)
- Suppleant 1 år: Sara Sandqvist (sitter ett år till)
Rollen Vice ordförande lämnades otillsatt.
Godkännes.
18. Val av revisorer:
Revisor 1 år: Isabella Olsson
Revisor 1 år: Therese Larsson
Suppleant 1 år: Petra
Godkännes
19. Val av minst 2-4 ledamoter i valberedning varav en sammankallande.
Sammankallande: Erica Herbertsson, ska tillfråga Fredrik Gärd samt Gunnel Persson,
godkännes
20. Val av ombud till riksmotet
- Hanna Nordström & Sara Sandqvist. Godkännes
21. Behandling av inkomna motioner till foreningen:
- Gneistiland är stort och många har lånt att åka till Östersund, ås eller Wången där mötena
brukar hållas, att då förlägga mötet till en vardagskväll är kanske inte helt optimalt.
Dessutom är det svårt för personer som slutar sent eller jobbar kvällar att närvara. Detta har
diskuterats förut men ingenting har hänt. Ett förslag är att lägga årsmötet en
söndagseftermiddag, till exempel näst sista söndagen i februari varje år, eller att det läggs
vartannat år på en helg och vartannat år en vardag. Vore bra om detta kan regleras i Gneistis
stadgar.

- Svar från styrelsen: Det kan vara svårt att besluta något sådant då styrelsens arbete är
ideellt och anpassas efter när styrelsemedlemmarna kan anordna möten. Styrelsen ska se
över hur årsmötet kan bli mer lockande att delta i för sina medlemmar samt om det går att
göra mer tillgängligt för hela Gneistiland.
22. Behandling av motioner till riksmote, inga inkomna.
23. - proposition från Sif,årsmötet har inga invändningar angående ändringar.
24. Ovriga i forvag anmalda frågor:
- Uppfräschning av Sekretariatet, ny skrivare och ny ljudanläggning. Årsmötet godkänner
investeringar i sekreteriatet.
- Maria Ärnström informerar om Nivå 1 tävlingen som Gneisti kommer arrangera 15-17
juni.
25. Avtackning Isabella Olsson och Emma Folkeson.
26. Prisutedelning:
Gneistimästare: Maria Ärnström
Årets avelshäst: Gerpla från Valne gård
Årets uppfödare: Maria och Gummi
Årets prestation: Gunnel Persson
Årets Funktionär: Victoria Kämpedal
Årets ungdom: Årets ideella arbetare: Sara Sandqvist:____________________________ort och datum:______________________
Erica Herbertssson:_________________________ort och datum:______________________
Linnea Tammemägi:________________________ort och datum:______________________

