Protokoll Årsmöte 2011-04-03
Närvarande:
Leo Överby, Ann-Helen Överby, Satu Kärnä, Johan Larsson, Peo Larsson,
Ylva Slottner, Lehustina Olsson, Bengt Johansson, Tova Johansson, Patrik
Gustafsson, Börje Magnusson, Kiki Munck, Jan Erik Larsson, Mikaela
Josefsson, Sanna Engström, Jenny Seijsing, Frank Magnusson, Inger
Abrahamsson, Birger Ramnebrink (19st)

1. Mötet öppnas och mötesordförande och sekreterare utses
Årsmötet för Föreningen Ölandshästen förklarades öppnat av Birger
Ramnebrink som också väljs som mötets ordförande och Leo Överby väljs
som mötets sekreterare.
2. Mötet behörigen utlyst och godkännande av dagordning
Mötets ansågs som behörigen utlyst med god uppslutning av deltagare. 1
person har kommit till mötet via annons i tidning. Dagordningen godkändes
enhälligt. Beslut utöver ordinarie dagordning är understrukna i text.
3. Val av 2st justerare
Som mötets protokolljusterare väljs Bengt Johansson o Ann-Helen Överby.
4. Redovisning av föreningens verksamhetsberättelse för 2010
Ordföranden läste upp årets verksamhetsberättelse.
Mötet beslutade att verksamhetsberättelsen ska kompletteras med att Patrik o
Jenny visade upp sin hingst Atos på skördefesten i Sikehamn.
Verksamhetsberättelse läggs ut på hemsidan.
5. Redovisning av årets räkenskaper och revisorernas berättelse
Inger Abrahamsson läste upp årets räkenskaper.
Inger har sammanställt berättelsen, ingående saldo 8.792:- SEK. Det har varit
tre inkomstbringande poster under året Medlemsavgifter +4.400:-,
Vykortsförsäljning +3.675:-, Sponsring +8.500:-. Mötet hade inga synpunkter.
6. Fråga om ansvarfrihet för styrelsens ledamöter det gångna året
Styrelsens ledamöter beviljades fortsatt ansvarsfrihet.
7. Val av styrelseledamöter
Anna Lewton, Börje Magnusson Inger Frank och Satu Kärnu har ett år kvar
som ledamot
Förslag till nyval på 2år är
- Birger Ramnebrink
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- Leo Överby
- Kiki Munck
- Johan Larsson
- Patrik Gustafsson
8. Val av suppleanter
Jan-Erik Larsson och Frank Magnusson har ett år kvar som suppleant
Förslag till nyval på 2år är
- Ylva Slottner
Jan-Erik Larsson väljer att avgå i förtid och som ersättare suppleant väljs
Bengt Johansson det år som Jan-Erik har kvar.
9. Val av 2 revisorer + 1 suppleant för verksamhetsåret 2011
Mötet beslutade att Allan Engström och Peo Larsson väljs till revisorer
kommande 1 år samt att Jan-Erik Larsson väljs som revisorssuppleant
kommande 1 år.
10. Val av Styrelsefunktioner o medlemsansvarig för 2011
Mötet valde att följande
Ordförande
Birger Ramnebrink
Vise Ordförande
Börje Magnusson
Sekreterare
Leo Överby
Vise Sekreterare
Kiki Munck
Kassör
Inger Abramsson
Medlemsansvarig

Jenny Seijsing

11. Medlemsavgift 2012
Mötet beslutade att medlemsavgiften ska förändras till 2012, 150:-/enskilld
och 250:-/familj.
12. Rätt att teckna firma
Mötet beslutade att Ordförande och Kassör var o en för sig har rätt att teckna
firma i föreningens namn.
13. Övriga frågor
- Uppdatering av föreningens stadgar.
Ordförande läste upp förslag till nya stadgar för föreningen, mötet godkände
ändrade stadgar enl förslag med justering av §4 och §14 vilka är införs i nya
stadgarna. Nya stadgar läggs ut på hemsidan.
- Vykort.
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Peo L var intresserad av hur tillgången av kort är och det finns hos styrelsen
vilka lägger ut på olika försäljningsställen på Öland. Meddela till sekreterare
när kort läggs ut på nytt försäljningsställe så vi kan lägga ut det på hemsidan.
Då nya vykort ska tryckas upp framöver ska vi ha följande i åtanke
- Bakgrunden ska vara associerad till öland (borgar, försäljngsställen)
- Ingen logga på framsidan
- Stambokföring.
Börje informerade en del om kraven vid medlemskap i Svenska
Hästavelsförbundet och utifrån det beslutade mötet att medlemskap ska lösas
med 2års-intervaller och att en tvist ska lösas i skiljenämnd typ Svenska
Handelsbanken. Sv Hästavelsförb har inga invändningar på det underlag som
Fö Ölandshästen har lämnat in och därmed behövs inte heller några
kompletteringar.
- Ölandshästens dag.
Jan-Erik Larsson kommer i år att anordna denna på sin gård i Kåtorp 15/7 kl
1800. J-E L kommer att annonsera om denna händelse.
- Hästmarknad.
Birger Ramnebrink kommer att anordna visning av Ölandshästar under
Skördefesten vid kyrkan i Glömminge.
- Ersättningar
Peo Larsson har inga krav på ersättning för det arbete han lägger ner på
fotografering. Irene Skoog har ersättningskrav för det arbete hon har lagt ner
på hemsidan, detta arbete utförs nu av föreningens sekreterare.
- Premiering av hästar
Föreningen kommer själva att utföra det då föreningen är medlem i Svenska
Hästavelsförbundet.
Mötets avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat och tackade för allas deltagande. Efter
mötet bjöds på smörgåstårta som sponsrades av Birger Ramnebrink.

Justeras
-----------------------------------Bengt Johansson

-----------------------------------Ann-Helen Överby
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