
                                                                                                              

 

Protokoll Årsmöte 2020 i Vallfari Islandshästförening 

 

Tid: Tisdagen den 3 mars 2020 kl 19.00 

Plats: Stadsberga Västergård 

Närvarande: Beatrice Norlander, Gunilla Ekedahl, Susanne Holmberg, Sanna 

Axbäck, Gitten Svartling, Katja Brunander, Stephanie Olsson, Carina Bogyo, 

Sophie Drk, Lisa Olovsson, Susanne Åkervall, Marie Skogsberg, Charlotte 

Höök, Pia Alpmark, Mia Sundberg, Annica Pettersson, Marianne Wallenbro, 

Minna Andersson, Eva Dahlberg, Annica Glanshed, Lotta Carlsund, Catherine 

Wallefelt, Sanne Kjörling, Gunilla Myhrberg Keijser, Sofie Myhrberg, Lisa 

Lewen, Frida Lewen, Karin Hjelmar, Cristina Fabo Jonsson, Anne-Christine 

Broman, Jennifer Blom, Katarina Blom, Una Jansson, Eva Hall 

 

1. Mötets öppnande 

Marianne Wallenbro öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

 

2. Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes. 

 

3. Frågan om mötets behöriga utlysande, röstlängden fastsällts 

Mötet ansåg att mötet vara behörigt utlyst. Röstlängden fastställdes, det var 35 

betalande medlemar på mötet. 

 

4. Val av ordförande att föra handlingarna 

Marianne Wallenbro valdes till ordförande för mötet. 

 



5. Anmälan av styrelsens val av sekreterare 

Styrelsen hade inget förslag till sekreterare. Marie Skogsberg föreslogs och valdes till 

sekreterare. 

 

6. Val av två justerare tillika rösträknare att jämte ordförande justera 

årsmötesprotokollet 

Till justerare och rösträknare valdes Katja Brunander och Eva Dahlberg. 

 

7. Behandling av verksamhetsberättelsen 

Antalet medlemar har fallit bort i verksamhetsberättelsen, det var 123 st medlemar 

under 2019. 

Frågan ställdes varför det bara finns fem protokoll från styrelsemöte på hemsidan men 

det står att det varit sju protokollförda möten i verksamhetsberättelsen. Styrelsen 

uppmanades att lägga in resterande protokoll. 

I verksamhetsberättelsen står att höstmötet ställdes in, men ingen inbjudan gick ut. Då 

hade man ingen möjlighet att anmäla sig. Styrelsen förklarade det med att man 2018 

fått in så få anmälningar så att man inte trodde intresset skulle vara större 2019. 

Mötet framförde att man bör undvika att lägga kurser på loven eftersom det då kan 

vara svårt att få deltagare. Aktivitetsgruppen förklarade att det kan vara svårt att välja 

datum för kurser eftersom det är beroende på när instruktörer kan. Men naturligtvis 

ska de försöka undvika lov. 

8. Behandling av årsbokslut och föredragning av revisorernas berättelse 

Frågan ställdes hur det kan komma sig att summan på posten medlemsavgifter är en 

minuspost. Minna förklarade det med att man i början av året kryssat i att alla 

medlemmar från 2018 var betalande för att undvika att någon inte får första numret av 

tidningen. Sen har man missat att justera det innan SIF skickar ut fakturan i mitten av 

mars.  

Frågan ställdes då om inte det som SIF fakturerat för mycket borde ligga som en 

fordran från SIF. Kassören svarade att hon vid flertalet tillfällen pratat med SIF:s kansli 

för att korrigera detta men inte lyckats. Enligt styrelsen så är det många klubbar som 

drabbats av detta problem. Styrelsen informerade om att ärendet ännu inte är avslutat. 

Budgeten för medlemsavgifter är låg för 2020, det beror på att SIF höjde 

medlemsavgiften med 50 kr på riksstämman och styrelsen valde att inte justera upp 

medlemsavgiften för Vallfari efter detta.  

Kostnader för kurser och tävlingar har ökat under 2019, det beror på att det också har 

ordnats fler kurser och tävlingar under året och även intäkter från kurser och tävlingar 

har ökat. Aktivitetsgruppen har satt lägre kostnad för medlemmar på kurserna som en 

subvention till medlemmarna och strävat efter ett noll resultat för kurser. Mötet ansåg 

att detta var bra. 



En medlem påpekade att kostnader för tävlingar skiljer sig från 2018 i årets handlingar 

jämfört med förra årets. Anki och Minna ska titta på det efter mötet. 

Marianne W läste upp revisorernas berättelse. 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Beslutades att enligt revisorns förslag lämna ansvarsfrihet för styrelsen för 2019. 

 

10. Behandling av propositioner och motioner 

Styrelsen har inga propositioner och inga motioner har inkommit. 

 

11. Diskussion och beslut om verksamhetsplan för kommande år 

Marianne W drog verksamhetsplanen för 2020. Samarbetet med familjen Carlsund 

kommer fortsätta under 2020. 

Mötet konstaterade att alla kurser som nämns i verksamhetsplanen är redan 

genomförda och undrade om inget mer kommer att anordnas. Styrelsen förklarade det 

med att de kommer att avgå och uppdrar åt nya styrelsen och aktivitetsgruppen att 

komma med aktiviteter. Det bör stå i verksamhetsplanen att kurser och andra aktiviteter 

kommer planeras in av den nytillträdda styrelsen. 

Katja, som är en av två medlemar i aktivitetsgruppen, efterfrågade fler medlemmar till 

aktivitetsgruppen eftersom det tar mycket tid att arrangera kurser. Valberedningen 

talade om att de har flera förslag på personer som vill vara med i aktivitetsgruppen som 

kommer presenteras när valberedningens förslag presenteras. 

Frågan kom om inte Vallfari kommer delta i Sverigeritten. Marianne svarade att hon är 

fritidsansvarig och inte fått någon respons på sin fråga på FB om någon vill ta över 

hennes roll och engagera sig i Sverigeritten. Anki B har för några veckor sedan anmält 

sitt intresse till Marianne och även varit på ett möte om Sverigeritten i distriktet. Så 

Vallfari kommer vara aktiva i planeringen. 

12. Fastställande av medlemsavgift till föreningen för kommande år 

Enligt stadgarna så är det Vallfaris andel av medlemsavgiften som ska beslutas på 

årsmötet, inte den totala avgiften. I år så kostar medlemskapet i SIF 450 kr för 

fullbetalande medlem och Vallfari får då bara behålla 30 kr/medlem. Vallfari har 

mycket pengar i kassan vilket gör att vi klarar oss med en mindre avgift. Tre förslag 

kom upp 30 kr, 50 kr och 80 kr. Mötet gick till omröstning och förslaget på 50 kr fick 

flest röster. Beslutades att medlemsavgiften i Vallfari för 2021 ska vara 50 kr. Detta 

oberoende av vad SIF beslutar om sin avgift på riksårsstämman. 

 

13. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen 

Beslutades att det ska vara 5 ledamöter och 2 suppleanter i styrelsen precis som tidigare 

år. 

 

 



14. Valberedningens förslag till förtroendevalda 

Lisa Olovsson presenterade valberedningens förslag: 

Ordförande: Anne-Christine Broman (Nyval) 

Kassör: Mia Sundberg (Fyllnadsval) 

Sekreterare: Stephanie Olsson (Nyval) 

Ledamot: Eva Dahlberg (Ett år kvar) 

Ledamot: Marie Skogsberg (Fyllnadsval) 

Suppleant: Sanna Louise Axbäck (Nyval) 

Suppleant: Katja Brunander (Nyval) 

 

Mötet valdes samtliga till styrelsen. 

 

Lisa presenterade även den nya kurs- och tävlingsgruppen som kommer bestå av 

följande personer: 

Katja Brunander (sammankallande), Charlotte Höök, Stephanie Olsson, Sanna Louise 

Axbäck, Pia Alpmark, Kattis Blom och Lisa Olovsson. 

 

15. Val av ledamöter till valberedningen varav en sammankallande 

Till valberedning valdes Lisa Olovsson (sammankallande), Annica Pettersson och 

Charlotte Höök. 

 

16. Val av ombud till StIF:s årsmöte 

Vallfari har för närvarande 102 medlemmar och kan därmed utse 5 ordinarie och 5 

suppleanter. Till ombud till StIF:s årsmöte valdes Anne-Christine Broman och 

Stephanie Olsson. Inga suppleanter utsågs. 

 

17. Val av representanter till SIF:s riksårsstämma 

Vallfari har för närvarande 102 medlemmar och kan därmed utse 3 ordinarie och 3 

suppleanter. Till ombud till SIF:s riksårsstämma valdes Anne-Christine Broman, 

Stephanie Olsson och Marie Skogsberg. Inga suppleanter utsågs. 

 

18. Övriga frågor 

Vallfari behöver utse en person till StIF:s valberedning. Annica Pettersson anmälde sig 

som frivillig och valdes in till StIF:s valberedning. 

 

 

 

      Marianne Wallenbro   Marie Skogsberg 

      Ordförande   Sekreterare 

      

 

      Katja Brunander   Eva Dahlberg 

      Justerare    Justerare 

 


