
Årsmöte Vinir Islandshästförening 2015-01-13 
 

1 Mötets öppnande 

Karin Andersson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 

2 Godkännande av föredragningslista 

Dagordningen godkäns. 

 

3 Frågan om mötets behöriga utlysande 

Mötet förklaras behörigt utlyst. Mötets röstlängd är 34 medlemmar, alla närvarande.  

 

4 Val av ordförande 

Interimsstyrelsen (Djarfur/Veangur) föreslår Karin Andersson till ordförande för föreningen 

Vinir. 

Beslut:  

att Karin Andersson väljs till ordförande. 

 

5 Anmälan av styrelsens val av sekreterare 

Beslut:  

att Agneta Lindmark väljs till sekreterare. 

 

6 Val av justerare tillika rösträknare 

Beslut:  

att Mats Adler och Christian Sporrsäter väljs till justerare samt rösträknare. 

 

7 Behandling av verksamhetsberättelsen 

Ordföranden går igenom verksamhetsberättelsen. 

Beslut:  

att verksamhetsberättelsen godkänns av mötet.  

 

8-12 enligt dagordningen 
Ej tillämpliga på årsmötet, då föreningen nyss bildats. 

 

13 Val av ombud till SIFs riksårsmöte 2015-03-21 

Beslut:  

att sända 4 st  från gamla Veangur samt två stycken från gamla Djarfur.V 4 st D 2 st. 

Följande medlemmar väljs att representera Vinir: 

Eva Lodfelt (V) 

Eva Åkerström (V) 

Hans Ericsson (D) 

Astrid Olofsson (V) 

Elin Wallenbring (D) 

Giesela Wananen (V) 

Inga förslag till reserver. 

 

 

14 Val av ledamöter i valberedningen 

Beslut: 

att välja Anette Alsterå till valberedning. Inga övriga ledamöter valda. 

 



 

15 Fastställande av medlemsavgift  

Beslut: 

att endast ändra medlemsavgiften om SIF gör ändringar.Endast förändring om SIF ändrar.  

 

16 Motioner till SIFs riksårsmöte 

Inga motioner har kommit ut i tid till mötet. Mandat till riksårsmötesrepresentanter att rösta 

enligt representanternas mening under mötet. 

 

17 Övriga i förväg anmälda frågor 

a. Revisionsberättelse 

Revisionsberättelsen läses.  Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet.  

Beslut: 

att godkänna revisionsberättelsen samt ge styrelsen ansvarsfrihet. 

 

18 Övrig information 

 

a. Hantering av Vaengurs revisionsberättelse 

Efter Tölt on Ice kommer Vaengur att avslutas. 

b. SWISH för Vinir 

Vinir har ett SWISH nummer. Information finns på hemsidan under rubriken 

”Kontakt”. 

c. Funktionärer till Tölt on Ice 

Anmälan kan göras på hemsidan, alla uppmanas att anmäla sig.  

Inget krav på att man är medlem i föreningarna. 

d. Förslag till sponsringspolicy 

Styreslen redovisar förslag.  

Beslut: 

att godkänna förslaget.  

e. Presentation av sektionerna 

i)Aktivitetssektionen. Planeringsmöte i februari. Man kan anmäla sig till 

Karin. 

ii)Ungdom. Lag SM planering pågår. Andra aktiviteter på förslag, 

flmkvällar, voltige, sitsträning, aktiviteter för mindre barn 

iii) Sport.  Tävlingsplanering pågår. Proppat klara.  Även några inofficiella 

tävlingar kommer att ordnas.  

iv) Materiel. Profilkollektion håller på att tas fram.  

f. Presentation av klubbshopen 

Printat materiel finns för visning. 

g. Information om anslutning till SRF  

Karin informerar om brev från SIF om att ansöka om medlemskap i 

Specialidrottsförbund, Lokalföreningarna kan söka medlemskap i 

Riksidrottsförbundet genom Sv Ridsportförbundet. Detta för att föreningarna 

kan söka ekonomiskt stöd t ex LOK, projektstöd mm.  

Det kostar inte föreningarna något att ansöka.  

Styrelsen förordar att vi ansöker. 

h. Sponsring av medlemmars utbildning. 

T ex domarutbildning.  Med medlemskap i SV RF kan vi ansöka om bidrag.. 

Beslut: 

att styrelsen behandlar detta under året.  



i. Information om baskurs i hästkännedom 

Lena informerar om kurs 21-22/3 på Säve.  2 delar. Teori och praktik.  Del 2 

ingår i B-instruktörsutbildningen. Anmälan sker i Icesale via Vesturs 

hemsida. Kursavgift 1900 sek.  

 

j. Lag SM 

Ulrika informerar om att man skulle arbetat med att skapa en bättre 

organisation på årets tävling. En uttagning per region, Vinir har erbjudit sig 

att anordna i vår region. 23-24 maj (helg). 

Styrelsen (Elin och Hanna) kallar till möte om Lag SM. Viktigt att 

föräldrarna engagerar sig.  

Klevsvik sponsrar med mötelokal samt träningstider på banan.  

Stall Sinntorp sponsrar med bana och möteslokal 

k. Vestur 

Information Vinir (Lollo, Carina) tar ansvar för sponsring VSM i maj samt 

Gaedinga SM i september. 

l. Eurohorse. 26 april-1 maj 

Eva information om det finns möjlighet att stå i SIFs monter.  

Clinics Lollo och Johanna Elgholm varje dag.  

 

 

 

10 Mötets avslutande 

Orföranden tackar mötets deltagare och avslutar mötet. 

 


