§ 7 Årsmöte 2015-02-14
Odförande Annika Jonasson öppnar mötet.
1. Justering av röstlängd utförd.
2. Annika Jonasson väljs till ordförande av mötet.
3. Therese Karlsson anmäls som protokollförare.
4. Till justerare av protokollet, tillika fungera som rösträknare, väljs Anki Ekbom och
Karin Emilsson.
5. Ej aktuellt.
6. Mötet bedöms av samtliga närvarande ha blivit behörigen utlyst.
7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse genomförs av Annika Jonasson, se
verksamhetsberättelsen i bilaga 1. Verksamhetsberättelsen läggs till handlingarna.
8. Årsredovisning sker av Therese Karlsson. Största utgifterna under året har varit
tidningen Giganten, kostander till Svenska hästavelsförbundet samt inköp av
visningsskjortor till Prylboden och tryck av broschyrer, de sistnämnda vilka användes
under föreningens delagande på Swedish international horse show på Friends arena
där kostnaden för monterboxen betalades via sponsrade medel. Inkomster är
medlemsavgifter och försäljning från Prylboden. Föredragning sker av revisor Roger
Pettersson som har granskat årsredovisningen och bokföringen för räkenskapsåret
2014-01-01 – 2014-12-31. Samtliga verifikationer är ok, se bilaga 2.
9. Therese Karlsson återkopplar balans- och resultaträkningen. Likvida medel år 2014 är
17770 kronor. Summa totala tillgångar, inkl kundfodringar på 2 929,50, är 20700
kronor. Lagersaldo Prylboden uppgår till 12 000 kronor. Resultatet år 2014 blev
minus 5100 kronor, se bilaga 3.
10. Styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
11. Medlemsavgiften fastställs. Medlemsavgifter inom Sverige är för fullbetalande
medlem 300 kronor/kalenderår och för familj 500 kronor/kalenderår.
Medlemsavgifter utom Sverige är för fullbetalande medlem 400
kronor/kalenderår och för familj 600 kronor/kalenderår. Funktionen stödjande
medlem finns inte längre kvar.
12. Avtackning sker av ledamöterna Karin Emilsson, Jeanette Åkerman, Anki Ekbom
samt Sandra Carlander vilka samtliga avgår. Annika Jonasson fortsätter som
ordförande och Therese Karlsson kvarstår som ledamot, Pernilla Uberth och
Emelia Kosel går in som ordinarie ledamöter på 2 år. Som ny fast ledamot på 1 år
väljs Linda Ahrnborg och som förste suppleant på 1 år väljs Lina Ringblom och
som andre suppleant på 1 år väljs Mikaela Andersson.

13. Val sker av 2 revisorer och revisorsuppleant. Roger Pettersson och Jerry Nyman
kvarstår som revisorer och Jan Bergström som revisorsuppleant. Förslag finns att
ändring sker i stadgarna från två revisorer och en revisorsuppleant till en revisor
och en revisorsuppleant vilket det på mötet röstas för.
14. Förslag av valberedning är att styrelsen har denna funktion vilket det på mötet
röstas för och därav godkännes.
15. Inga övriga ärenden har inkommit skriftligen till styrelsen senast 10 dagar före
årsmötet.
Väcks vid årsmötet 3 övriga ärenden som ej har anmälts i förväg men som
årsmötet beslutar tas upp för behandling (ej beslut).
Det första övriga ärendet, som Karin Emilsson lyfter fram, är frågan om engelsk
rasledamot vid hingstpremiering. Alla på mötet helt överens om vikten av att
detta finns vid hingstpremiering, problemet är kostnaden för detta vilket
innefattar såväl rasledamotarvodet som dennes omkostnader likväl kostnaden
för utökad veterinärbesiktning. Frågan ej löst men förslag finns på att
kostnaderna läggs på hingstägarna, fortsatt diskussion med SH (Svenska
hästavelsförbundet) och i styrelsen kring detta ses nödvändigt.
Det andra övriga ärendet, lyfts upp av Harriet Nilsson, och berör vikten av att
domare som tas till premieringar och Riks kan döma såväl Shire som Clydesdale
vilket alla är överens om är önskvärt.
Det tredje övriga ärendet som lyfts fram, av Karin Emilsson, är vandringspriset
Årets ryttare alt årets kusk. Ingen har för året 2014 anmält tävlingsresultat som
berättigar till att överta vandringspriset. Förslag är att vandringspriset finns med
som en fast punkt under Övriga ärenden på årsmötet. Röstas för detta förslag och
Vandringspriset kommer därav att läggas till som fast punkt under Övriga
ärenden.
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