
Appaloosa Horse Club Sweden 

Protokoll fört vid årsstämma i Saxnäs, Lidhult den 17 febr. 2013 

1. Mötets öppnande
Ordförande Martin Hedgren hälsar alla välkomna och förklarar årsmötet öppnat.

2. Val av två protokolljusterare att jämte mötesordförande justera stämmans 
protokoll samt två personer att fungera som rösträknare.
Medlemmarna valde Annelie Thörnblom och Ingemar Hörnfeldt till båda uppgifterna.

3. Fastställande av dagordning för stämman.
Dagordningen gicks igenom och godkändes

.
4. Upprop samt fastställande av röstlängd.

I mötet deltog 11 st medlemmar alla har betalt medlemsavgift och anses ha 
röstberättigande på stämman.

      5.   Beslut om stämmans beröriga utlysande.
            Den 17 januari utlystes Årsmötet genom kallelse på webbsidan samt genom
            medlemsmeil. Godkännes.

      6 a Val av ordförande för stämman.
            Valdes Martin Hedgren

      6.b Val av sekreterare för stämman
            Valdes Linda Andersson

      7.   Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse.
   Verksamhetsberättelsen lästes upp och godkännes. Se bil 1
   Revisorernas berättelse gicks igenom. Behållning på kontot vid årets slut 19.121:-
   Underskott sedan förra året med ca 3000:-. Under året har rosetter, walki talkies 8st
   samt diverse trailhinder som köpts in. 
   Revisionsberättelsen lästes upp och förvaltnings- och revisionsberättelsen se bil 2
   godkännes. 

        8. Beslut om ansvarsfrihet för föreningsstyrelsens förvaltning.
            Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

        9. Behandling av styrelsens förslag och motioner.
          a.Ändring av stadgar enligt förslag, 2:a beslutstagandet
             Stämman beviljar styrelsens förslag till ändring av stadgar.
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        10.Fastställande av medlemmarnas årsavgift .
             Stämman beslutade om 250:- för enskild medlem, 450:- familjeavgift fr.o.m 2014.
             Styrelsen får i uppgift att under året arbeta fram även en junioravgift.

        11.Val av föreningskassör för en tid av två år.
              Stämman beslutade enligt valberedningens förslag Anna Öhgren.

        12. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter.
Stämman valde enl följande:
(Ordförande: Martin Hedgren,  sittande med 1 år )
Kassör:        Anna Öhgren, omval 2 år
(Ledamot:      Jenny Hansson, sittande 1 år kvar)
(Ledamot:      Kimberley Mills, sittande1 år kvar)
Ledamot:      Pia Witteborn, fyllnadsval 1 år
(Suppleant: Linda Andersson, sittande 1 år kvar)
(Suppleant: Lisa Nordeke, sittande 1 år kvar.)

       

13. Val av revisor samt en revisorssuppleant med uppgift att granska verksamhet,           
             räkenskaper och förvaltning inom föreningen.
               Stämman valde enl följande
               Revisor: Thomas Fredholm Omval 1 år
               Revisorssuppleant: Michaela Smith, nyval 2 år.

         14. Fyllnadsval av valberedningen för en tid av 3 år.
               Stämman valde Katrin Gunnarsson.

         15. Mötets avslutande
               Ordförande tackar de närvarande och förklarar mötet avslutat.

Torestorp den 19 februari 2013-02-19

……………………………….
Mötets sekreterare: Linda Andersson

……………………………….
Ordförande: Martin Hedgren

………………………………..               ………………………………..
Prokolljusterare: Annelie Thörnblom        Protokolljusterare: Ingemar Hörnfeldt
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