
 Protokoll Årsmöte Vallfari Islandshästförening 2019-03-03 

Plats: Stadsberga Västergård 

Närvarande: Marianne Wallenbro-Trybom, Eva Hall, Annica Glanshed, Lisa Olovsson, Eva Dahlberg, 

Marie Skogsberg, Lotta Sävenlid, Evelin Skogsberg, Charlotte Höök, Anki Broman, Lisa Lewén, Frida 

Lewén, Minna Andersson, Ingela Hallin, Susanne Åkervall, Pia Alpmark, Stephanie Olsson, Karin 

Hjelmar, Katja Brunander, Sofie Myhrberg, Gunilla Myhrberg Keijser, Lotta Carlsund, Annica 

Pettersson 

1. Årsmötets öppnande 

Ordförande Marianne Wallenbro förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. 

 

2. Godkännande av dagordning 

Årsmötet beslutade att fastställa dagordningen. 

 

3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande och fastställande av röstlängden 

Årsmötet beslutade att årsmötet var behörigen utlyst. Röstlängden fastställdes enligt utdrag 

från IOL. 

 

4. Val av ordförande för mötet 

Årsmötet beslutade att välja Marianne Wallenbro till mötesordförande. 

 

5. Val av sekreterare för mötet 

Årsmötet beslutade att välja Ingela Hallin till mötessekreterare. 

 

6. Val av justerare, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet 

Årsmötet beslutade att jämte ordförande välja Stephanie Olsson och Katja Brunander till 

justerare. 

 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse 

Årsmötet beslutade, att efter smärre justeringar, godkänna verksamhetsberättelsen. Mötet 

hade en del frågor angående den ekonomiska berättelsen. Styrelsen hänvisade i enskilda 

detaljer till kassören, Monica Hurtig, som inte var närvarande.  

 

8. Behandling av årsbokslut och föredragning av revisorernas berättelse 

Ordförande läste upp revisor Anette Scheibe Lorentzis revisionsberättelse. Revisorns 

berättelse tillstyrker årsmötet att bevilja ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. 

 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018 och att lägga 

revisionsberättelsen till handlingarna. 

Mötet beslutade att fastställa balansräkningen. 

 

10. Behandling av propositioner och motioner 

Inga sådana har inkommit till årsmötet. 



 

11. Diskussion och beslut om verksamhetsplan för 2019 

Mötet efterfrågade Vallfaris vision för framtiden. Styrelsen vill verka enligt stadgarna och 

efterlyser engagemang och synpunkter från medlemmarna. Förslag från mötet att 

medlemmar ska få rabatt på föreläsningar och kurser i Vallfaris regi, då föreningen har god 

ekonomi. Förslag att bilda en aktivitetsgrupp med givna ekonomiska ramar. Intresse finns för 

att ordna ovalbaneträningar kvällstid på vardagar, dock krävs att någon är ansvarig och 

behjälplig att regler efterlevs på Västergården.  Förslag att ta ut lägre anmälningsavgifter för 

Vallfariter på egna tävlingar. Mötet efterfrågar kurser som inte är så dyra.  

 

12. Fastställande av medlemsavgift 

Mötet beslutade att avgiften skall vara densamma. 

 

13. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen 

Mötet beslutade att antalet skall vara detsamma som förut. 

 

14. Val av kassör på två år (väljs udda år) 

Minna Andersson valdes till kassör. 

 

15. Nyval av ledamöter på två år (väljs udda år) 

Valdes Annica Glanshed och Eva Dahlberg. 

 

16. Fyllnadsval av suppleanter på ett år (väljs jämna år) 

Valdes Karin Hjelmar och Eva Hall, 

 

17. Val av en revisor samt en revisorsersättare 

Valdes Eva Brodin och Gunilla Myhrberg Keijser (ersättare). 

 

18. Val av ledamöter till valberedningen varav en sammankallande 

Valdes Lisa Olovsson till sammankallande jämte Annica Pettersson och Charlotte Höök. 

 

19. Val av ombud till STIF:s årsmöte 

Valdes Eva Dahlberg och Lotta Sävenlid. 

 

20. Val av representant till SIF:s riksårsstämma 

Valdes Marianne Wallenbro, Annica Glanshed, Annica Pettersson och Marie Skogsberg 

(suppleant). 

 

21. Förslag från styrelsen på ny logga 

Tre förslag visades fram. Mötet hade många synpunkter på utseendet och ifrågasatte varför 

den gamla loggan är så svår att få snygg på brodyr. Förslag att förenkla gamla loggan, så att 

den blir lätt att brodera på kläder och kepsar. Styrelsen får i uppdrag att undersöka detta. 

Röstningen bordlades till senare tillfälle.  

 

 



 

22. Övrig information 

Mötet undrade varför Vallfaris läktare står kvar på Häringe.  Beslutades att styrelsen får i 

uppdrag att komma överens med Lotta Carlsund att få flytta läktaren till Stadsberga som ju 

är hemmaarena numera. De fem domarbåsen står även de på Häringe. Beslutades att flytta 

tre till Stadsberga och att sälja två bås.  

 

23. Mötets avslutande 

Ordförande förklarade mötet avslutat och det bjöds på kaffe och goda kakor. 
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