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Protokoll från Vinirs årsmöte  
2016-02-07 

1. Mötets öppnande 
Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

2. Godkännande av föredragningslista 
Ja 

3. Frågan om mötets behöriga utlysande, röstlängden fastställs 
Ja. 49 personer närvarande på mötet, varav 47 medlemmar. 

4. Val av ordförande att föra förhandlingarna 
Karin Andersson 

5. Anmälan av styrelsens val av sekreterare 
Carolina Hagman 

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

årsmötesprotokollet 
Annelie Silvander, Markus Nyström 

7. Behandling av verksamhetsberättelsen 
Gicks igenom och godkändes av mötet. 

8. Behandling av ekonomisk berättelse och föredragning av 

revisorernas berättelse 
Den ekonomiska berättelsen gicks igenom. Revisorns berättelse gicks igenom. Revisorn 

förordade ansvarsfrihet för styrelsen. 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Ja, mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 

10. Val av vice ordförande och sekreterare på två år 
Vice ordförande: Hanna Löfgren, Sekreterare: Lena Jovén (på 1 år). 

11. Val av ledamöter 
Val av tre ledamöter på två år, samt ett fyllnadsval på ett år.  

Carolina Hagman, Elin Wallenbring och Amanda Hagberg valdes på två år. 

 Martina Svantesson valdes på ett år. 
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12. Val av en revisor samt en revisorssuppleant för ett år 
Petra Andersson kvarstår som revisor med Tina Rinaldo som reserv. 

13. Val av ombud till riksårsmötet samt suppleanter till dessa 
Lena Liedberg, Eva Lodfelt, Karin Andersson, Hanna Löfgren, Gisela Vahnanen, Margareta 

Svan samt suppleanter Eva Åkerström, Isabella Rinaldo, Susanne Adamsson Vas valdes. 

Mötet beslutade att alla suppleanter som vill åka, oavsett om de träder in för en ordinarie 

ombud eller ej, får åka på Vinirs bekostnad. 

14. Val av ledamöter i valberedningen varav en sammankallande 
Ulrika Persson, Annelie Silvander, Isabella Rinaldo samt Ann Graffman valdes. 

15. Fastställande av medlemsavgift för nästföljande år 
Endast förändring om SIF ändrar. Ingen förändring av Vinirs del av medlemsavgiften. 

16. Motioner till riksårsmötet 
Inga handlingar för riksårsmötet har kommit ut i tid till mötet. Mandat gavs till föreningens 

riksårsmötesrepresentanter att rösta enligt representanternas mening under mötet. 

17. Övriga i förväg anmälda frågor 
Inga i förväg anmälda frågor. 

18. Övrig information 
Information från styrelsen: 

 Beslut om ständiga hedersmedlemmar, Margret Löfgren & Ulrika Persson. Även 

årets hedersmedlemmar räknades upp. 

 Tölt on Ice går av stapeln 1-2 april. Biljetter köps på Ticnet. Anmälan för funktionärer 

görs på hemsidan. 

 Glöm inte att Vinirmedlemmar kan gå på ryttarfesten för en billig peng! 

 Kommande aktiviteter: 

o Föreläsning med Charlotta Liedberg 12 februari 

o Vårritt hos Risa Islandshästar 9-10 april 

o Föreläsning/Workshop med Sofie Wessman, Ryttarens hållning 

 Kommande ungdomsaktiviteter: 

o Möte om Lag SM 10 februari 

o Filmkväll 13 februari 

 Ansökan om ansökan om LOK-bidrag 2016.  

Information från medlemmarna: 
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 Lena Liedberg informerade om möte med SISU som genomförts tidigare idag. 

Angående hur och vad vi kan söka bidrag för. De vill även att Vinir redovisar sin 

omsättning. 

 Jan Ljungholm informerade från SIF och FEIF mötet. 

19. Mötets avslutande 
Mötet avslutades. Ordföranden tackade för deltagandet. 

 

 

Vid protokollet: 

 

Carolina Hagman 

 

Justeras: 

 

Karin Andersson 

ordförande 

 

 

Annelie Silvander   Marcus Nyström 

justerare    justerare 
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Närvarolista 

 

 

(Lena Liedberg anlände efter att antalet deltagare hade summerats.) 

 

 


