Protokoll fört vid Gneistis årsmöte 130201
1.
2.
3.
4.
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Mötet öppnades
Godkännande av föredragslista
Val av ordförande. Lena Fernlund
Val av sekreterare Malin Karlsson
Val av 2 rösträknare att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet. Joanna Sätter samt
Berit Edvardsson
6. Röstlängd fastställs
7. Frågan om mötet utlystes på rätt sätt. Ja men medlemmarna önskar att få inbjudan per mail.
8. Behandling av verksamhetsberättelse. Styrelse och utskott berättar. Alla utskott var ej på
plats.
9. Fastställande av verksamhetsplan. Styrelse och utskott berättar.
10. Behandling av ekonomisk berättelse och budget. Maria berättade och förtydligade årets
resultat. I år gick vi med vinst på 36 353:10. Årets ändringar i rutinerna på tävlingarna
gjorde susen. Vi snålade in på funktionärsluncher och gjorde egna fika korgar till domarna,
mycket därav vinsten! Vi har även ändrat regler kring bokning och anmälningsavgifter av
kurserna. Vilket har gått bra. Även i år tappar vi medlemmar ( 14 stycken). Ungdomarna har
en pott på 5000 kronor att använda under året. De tänker satsa på Lag SM. Gneisti jackor
såldes under året och gick för klubben med +/-0.
11. Föredragning av revisorernas berättelse. Ingen av dessa på plats men lästes upp av
ordförande.
12. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. Styrelsen beviljade styrelsens ansvarsfrihet
13. Fastställande av medlemmsavgifter för 2013. Mötet beslutade att medlemsavgiften blir
oförändrad för år 2013
14. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen. Detsamma som 2012. totalt 9 st.
15. Val av styrelse, ordförande, ledamöten och suppleanter. Tova Huntqvist Malin Karlsson
Maria Ärnström Katti Wiklund Kattis Bodne Lena Fernlund Berit Evardsson.
16. Val av revisorer samt suppleanter till dessa. Sittande Cecilia Danebäck och Ingrid Printz
17. Val av ombud till riksårsmötet. Maria Ärnström kunde åka. Katti wiklund samt Tova
Hultqvist tillfrågas.
18. Val av ledamöter i valberedning varav en sammankallande. Mötet beslutade Maarit Friman,
Joanna Sätter och Greta Germer.
19. Motioner till riksårdmötet. 3 motioner från SIFs styrelse har kommit in. Inga kommentarer
från styrelsen finns heller på motionerna.
Mötet håller med i Motion 2, 3, 7, 8.
Diskussioner hölls i dessa motioner, 1, 4,5,6. Dessa höll vi inte med om. Motion 4 innehöll
10 trådar och motioner om samma sak → Avelsstiftelsen.
20. Övriga i förväg anmälda frågor. Lena Fernlund delade ut intresselistor om att hjälpa till i
olika utskott.
21. Övrig information. Rebecca, en elev från Dille, har en kurs på gång som Lena berättade lite
om.
22. Prisutdelning. Gneistimästare, nomineringar, årets avelshäst och avelsgård.
23. Mötet avslutades

Vid protokollet: __________________________
( Malin Karlsson)
Justeras:
Justeras:

