Protokoll från Årsmöte Vallfari Islandshästförening
Plats: Stadsberga Västergård
Datum: 170305
Närvarande: Camilla Vinberg, Carina Bogyo, Isabelle Vinberg, Annica Glanshed, Karin Hjelmar, Gunilla
Myhrberg Keijser, Sofie Myhrberg, Gitten Svartling, Monica Andersson, Sara Barvemo Thorell, Annika
Wahlström, Marianne Wallenbro Trybom, Marie Skogsberg, Evelin Skogsberg, Stephi Olsson, Anette
Scheibe-Lorentzi, Ingela Hallin, Sara Holmström, Victoria Gulbrandsen Evertsson, Beatrixe Evertsson,
Lotta Carlsund

1. Årsmötets öppnande
Ordförande Marianne Wallenbro hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

2. Val av ordförande för mötet
Årsmötet beslutade att välja Anette Scheibe-Lorentzi till mötesordförande.

3. Val av sekreterare för mötet.
Årsmötet beslutade att välja Ingela Hallin till mötessekreterare.

4. Val av justerare, tillika rösträknare
Årsmötet beslutade att jämte ordföranden välja Marie Skogsberg och Sara Holmström till justerare.
Röstlängden kan ej med säkerhet fastställas pga problem att komma in på IOL.

5. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
Årsmötet beslutade att årsmötet var behörigen utlyst.

6. Godkännande av dagordning
Årsmötet beslutade att fastställa dagordningen.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse
Mötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen och lägga de
till handlingarna.

8. Revisorernas berättelse, fastställande av balansräkningen och fråga om ansvarsfrihet för
styrelsen
Anette Scheibe-Lorentzi läste (i revisor Malin Stangs frånvaro) upp revisionsberättelsen. Revisorns
berättelse tillstyrker årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016. Årsmötet
beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
Mötet beslutade att fastställa balansräkningen.
Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

9. Behandling av propositioner och motioner
Inga propositioner och motioner har inkommit till mötet.
a) Taxa för uthyrning av domarbåsen till andra ridföreningar
Mötet gav styrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag på uthyrningskontrakt och försäkring gällande
uthyrning av domarbåsen (som står på Stadsberga). Beslut kan tas på medlemsmötet. Tills vidare
anser mötet att båsen skall hyras ut till något mer än självkostnad.

10. Diskussion och beslut om verksamhetsberättelse för 2017
Planeras ovalbaneträningar på Stadsberga från maj. Önskvärt att någon från Vallfari kan vara
ansvarig vid varje tillfälle och organisera det hela; hur många som kan rida samtidigt på banan, var
ställa transporter osv. Planering fortsätter under våren.
Positiv respons på föreläsningar, Vallfari har genomfört en föreläsning med Malin Schön på temat
hållbarhet i februari. I mars genomförs en clinic med Malin Schön i markarbete/tömkörning. Fler
föreläsningar planeras.
Vallfari behöver folk till kursgruppen.
Läktaren finns kvar på Häringe, men planeras att flyttas till Stadsberga. Valstugan, som köptes in för
att förvara material i, ligger under presenning och är i dåligt skick. Styrelsen skall försöka sälja den.
Det finns fortfarande en del inventarier kvar i speakerbåset på Häringe.
Prova-på-tävling på Stadsberga planeras till 14 april och ev. överskott går till Vallfari.
Marie Skogsberg redogjorde för reglerna att kvala till DM. Man skall deltaga i minst två tävlingar och
skicka in kvalpoängen till Vallfari, även uttagningspoäng räknas. De bästa från varje lokalförening får
deltaga i DM. KM, som är öppet för alla, kommer ev. att arrangeras tillsammans med någon av de
andra lokalföreningarna under hösten.
Vallfari vill gärna anordna tävlingar, men det är nödvändigt att medlemmar ställer upp som
funktionärer, för att det skall vara möjligt. Anmäl intresse för detta till styrelsen!

11. Fastställande av medlemsavgift
Mötet beslutade att avgiften skall vara densamma.

12. Diskussion och beslut om budget för kommande år
Mötet beslutade att målet skall vara en budget i balans. En anordnad tävling skall gå runt, helst med
vinst.

13. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen
Mötet beslutade att antalet skall vara detsamma som förut.

14. Val av ordförande på två år
Marianne Wallenbro Trybom valdes till ordförande.

15. Val av kassör på två år
Monica Hurtig valdes till kassör.

16. Val av ledamot på två år
Annica Glanshed valdes till ledamot.

17. Utfyllnadsval av en ledamot på ett år
Stephi Olsson valdes till ledamot.

18. Val av suppleant på två år
Anette Scheibe-Lorentzi valdes till suppleant.

19. Val av en revisor samt en revisorsersättare
Malin Stang valdes till ordinarie och Gunilla Myhrberg Keiser till ersättare.

20. Val av ledamöter till valberedning varav en sammankallande
Anki Broman, Eva Rosengren och Marianne Höög valdes.

21. Val av representanter till Distriktsstyrelsen
Marianne Wallenbro Trybom, Evelin Skogsberg och Sara Holmström valdes. Flera är välkomna att
deltaga.

22. Val av representant till SIF:s årsmöte i Bromma 18/3.
Annica Glanshed och Stephi Olsson valdes.

23. Mötets avslutande
Anette Scheibe-Lorentzi förklarade årsmötet avslutat.

Övriga frågor efter mötets avslutande
Föreningen Häringetävlingar
Synpunkter från medlemmar har framkommit då boende på gården, tillika medlemmar i Vallfari, har
hjälpt till att anordna tävlingar på Häringe. Styrelsen anser inte att det förekommer något jäv i detta
eller att det motarbetar Vallfaris intressen. Syftet är att banan inte skall förfalla. Häringebanans
historia inom islandshästvärlden gör att många vill hjälpa till så att tävlingar kan fortsätta anordnas
på denna plats. Det behövs också fler tävlingar vilket gynnar alla. Häringe har en passraka, vilket inte
finns på många andra banor.
Kom med synpunkter och förslag på aktiviteter till styrelsen. Tävlingar anordnas gärna om det finns
intresse av att hjälpa till om funktionärer.

Mötet avslutades med att Malin Schön höll en upplysande och underhållande föreläsning på temat
”Att tävla med islandshäst”, vilket uppskattades mycket.
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