Protokoll från Årsmötet i Svenska shirehästföreningen den 13 februari 2016
Plats: Eksjö Folkdanslags Danslokal.
§1. Mötet öppnas.
Mötet öppnas av Annika Jonasson.
§2. Justering av röstlängd.
Röstlängd justerades enligt medlemslista. 13 st medlemmar deltog. Från styrelsen deltog: Annika
Jonasson, Lina Ringblom, Emelia Kosel och Pernilla Uberth.
§3. Val av ordförande.
Som ordförande valdes Annika Jonasson.
§4. Styrelsens anmälan om protokollförare.
Som protokollförande anmäldes Lina Ringblom.
§5. Val av två personer som jämte ordförande skall justera protokollet och tillika fungera som
rösträknare.
Till justerare och rösträknare valdes Harriet Nilsson och Torbjörn Carlsson.
§6. Anmälan om närvaro och yttranderätt för personer, vilka stadges i denna paragraf,
moment 4.
Närvaro- och yttranderätt godkändes för samtliga närvarande.
§7. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst.
Stämman ansåg att mötet var behörigen utlyst. Medlemsutskick i december och även utlyst på
hemsidan.
§8. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse.
Verksamhetsberättelsen upplästes av Lina Ringblom och fastställdes av mötet.
§9. Styrelsens årsredovisning samt föredragning av revisorernas berättelse.
Årsredovisningen upplästes av Roger Pettersson som även föredrog revisionsberättelsen.
§10. Fastanställande av föregående års balans- och resultaträkning samt beslut om enligt
dessa uppkommen vinst eller förlust.
Resultat och balansräkning lästes upp av Pernilla Uberth och fastställdes av mötet. Vid årets slut var
föreningens tillgångar 36 647 kronor.
Beslut fattades att vinsten på 15 947 kronor överförs till 2016.
§11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet.
§12. Fastanställande av medlemsavgift för nästkommande år.
Mötet beslutar att medlemsavgiften för enskild medlem ska ligga kvar på 300kr per år och
familjemedlems avgiften ska ligga kavar på 500kr per år. Förslag och diskussioner fördes kring
koppling mellan Sverige/ England och vilka våra medlemmar är. Denna biten jobbas vidare med.
§13. Val av ordförande.
Till ordförande omvaldes Annika Jonasson för en tid av 2 år.

§14. Val av övriga ledamöter och suppleanter.
Ledamöter:
Therese Karlsson, Linda Ahrnborg och Lina Ringblom väljs om till styrelsen på 2 år. Pernilla
Uberth och Emelia Kosel sitter kvar som ledarmöter, in valda 2014 på två år.
Suppleanter:
Som suppleanter väljs Mikaela Janolsgården
om på 1 år och Stella Jacobsson väljs in på 1 år.
§15. Val av en revisor och en revisorssuppleant.
Som revisor väljs Roger Pettersson och som revisorssuppleant väljs Jerry Nyman.
§16. Val av valberedning om tre personer , var av en sammankallande.
Till valberedningen valdes Christer Paulsson, Harriet Nilsson och styrelsen. Som sammankallande
valdes Christer Paulsson.
§17. Av styrelsens hänskjutna ärenden.
Inga av styrelsens hänskjutna ärenden.
§18. Övriga ärenden som senast 10 dagar före årsmötet skriftligen anmäles till styrelsen.
Inga skrivelser inkomna till årsmötet senast 10 före årsmötet.
§19. Övriga diskussioner som uppkom under mötet.
Brev från Harriet Nilsson inkom 7 feb 2016, kl. 11.27 Bilaga 1.
Styrelsens PowerPoint som berättar om styrelsens arbetet under de senast tio åren. Bilaga 2.
Brev från Christer Paulsson inkom 9 feb 2016 kl. 12.10, Bilaga 3. Flertalet frågor besvaras genom
presentationen bilaga 2.
Samtliga närvarande på årsmötet nöjda med frågeställning och svar.

§19 Mötet avslutas.
Annika Jonasson avslutar mötet.

Annika Jonasson Ordförande.

Lina Ringblom Sekreterare.
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Harriet Nilsson Justeringsman

Torbjörn Carlsson Justeringsman
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