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Årsmöte med Föreningen Ölandshästen tisdagen 3 april 2007 klockan 19 00
på Ridhuset i Torslunda.
Förslag:
§ 1
Till mötesordförande valdes Birger Ramnebrink.
§

2

Till mötessekreterare valdes Joel Jönsson.

§

3

Till protokolljusterare valdes Anna Lewton och Inger Abrahamsson.

§

4

§

5

Mötet befanns vara behörigen utlyst, efter diskussioner där man
menade att årsmöten måste vara utlyst med annons i Ölandsbladet.
Dagordningen fastställdes.

§

6

Verksamhetsberättelsen upplästes och godkännandes.

§

7

Årets räkenskaper och bokslut redovisades.

§

8

§

9

Revisorernas gav sin berättelse och ansvarsfrihet för det gångna året
gavs.
Till ordförande för ett år valdes Birger Ramnebrink

§ 10

Till styrelseledamöter samt suppleanter valdes.

Till styrelseledamöter för 2007 är följande valda:
Anna Lewton, Börje Magnusson, Krister Andersson och Satu Kärnä.
Till styrelseledamöter för 2 år 2007 och 2008 väljes:
Kicki Munck Svensson, Johan Larsson, Joel Jönsson och Inger Abrahamsson
Till suppleanter för 2007 är följande valda:
Jan Erik Larsson och Frank Magnusson.
För 2 år väljes Bertil Petersson
§ 11 Till revisorer för det kommande året samt revisorssuppleanter valdes.
Allan Engström och Roland Wikholm
Suppleant: Inger Engström
§
§
§

12
13
14

Medlemsavgiften för 2008 fastslås till 100:- samt 200:- för familj.
Rätt att teckna föreningen gavs ordföranden och kassör var för sig.
Under punkten övriga frågor diskuterades:

A. Bidragsfrågor, det informerades om LEADER projektet som är de nya EU
stödet till landsbygden, och att vi behöver söka medlemskap där.
B. Ölandshästarna kommer att vara synliga i Lundegård den 17 eller 18
maj, samt under Linné jubileet den 1 juni vid invigningen i hamnen samt den 4
juni i Torslunda Hembygdsförening samt Vickleby Hembygdsförening.
C. Att man från Gråborg visat intresse för att bruka Ölandshästen där.
D. Att vi i Natur och kultur på Öland annonserat att vi ska ha en hästvisningsdag
och grillkväll den 10 juli.
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E. Att vi ska ha en stopremieringsdag i augusti
F. Att vi behöver planera för en auktion i föreningens regi.
G. Att intresse finns för att anordna ett lopp (skede) under året, Kiki Munck
Svensson utsågs att hålla i evenemanget.
H Nästa möte blir den 8 maj klockan 19 00 i Torslunda Ridhus.
§

15

Ordförande tackade för ett trevligt möte samt avslutande det samma.

Vid protokollet

Joel Jönsson

Justerat:

Anna Lewton

Inger Abrahamsson

