Protokoll Årsmöte 2010-04-15
Närvarande:
Kiki Munk, Birger Ramnebrink, Allan Engström, Jan Erik Larsson, Patrik Gustafsson,
Jenny Seijsing, Irene Skoog, Peo Larsson, Kjell Oskarsson, Börje Magnusson, Satu
Kärnä, Britta Roh, Anna-Lena Wilen, Inger Abrahamsson, Frank Magnusson, Anna
Lewton, Malin Sigvardsson, Rebecca Bengtsson, Emma Överby, Ann-helen Överby,
Johan Larsson, Leo Överby
Öppnar:
Årsmötet för Föreningen Ölandshästen förklarades öppnat av Birger Ramnebrink som
också väljs som mötets ordförande och Leo Överby väljs som mötets sekreterare samt
som mötets protokolljusterare väljs Patrik Gustafsson o Johan Larsson.
Mötets ansågs som behörigen utlyst med god uppslutning av deltagare.
Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes enhälligt.
Beslut utöver ordinarie dagordning är understrukna i text.
Godkännande av verksamhetsberättelse
Kiki Munk läste upp årets verksamhetsberättelse.
Mötet beslutade att verksamhetsberättelsen ska kompletteras med att Birger och Kiki
har haft uppvisningar med Ölandshästar.
Redovisning av årets räkenskaper och revisorernas berättelse
Allan Engström läste upp årets räkenskaper.
Allan E och Anna L har sammanställt berättelsen, ingående saldo 3.548:- SEK
utgående saldo 2.433:- SEK. Mötet hade inga synpunkter.
Fråga om ansvarfrihet för styrelsen det gångna året
Styrelsen beviljades fortsatt ansvarsfrihet med kommentar att en del tidigare protokoll
och beslut däri ska följas upp.
Val av ordförande för 2010
Mötet beslutade att Birger Ramnebrink får fortsatt förtroende att leda föreningen och
valdes till Ordförande för kommande 1 år.
Val av 4 styrelseledamöter, i tur att avgå ”Anna L, Börje M, Satu K, Christer”
Mötet beslutade att Anna Lefton, Börje Magnusson och Satu Kärnä väljs att fortsätta i
styrelsen kommande 1 år tillsammans med Leo Överby som väljs in som ny
styrelsemedlem också under kommande 1 år.
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Val av 2 suppleanter, i tur att avgå ”Jan-Erik L, Frank M”
Mötet beslutade att Jan-Erik Larsson och Frank Magnusson väljs att fortsätta som
suppleanter kommande 2 år. Mötet beslutade att också att Patrik Gustafsson väljs in
som suppleant kommande 1år.
Val av 2 revisorer + 1 suppleant, nuvarande ”Allan E, Peo L” + Inger Engström
Mötet beslutade att Allan Engström och Peo Larsson väljs till revisorer kommande 1
år samt att Inger Engström väljs som revisorssuppleant kommande 1 år.
Medlemsavgift 2011
Mötet beslutade att medlemsavgiften ska vara oförändrad under 2011, 100:-/enskilld
och 200:-/familj.
Rätt att teckna firma
Mötet beslutade att Ordförande och Kassör har rätt att teckna firma i föreningens
namn.
Övriga frågor
- Information om diskussioner med jordbruksverket om avelsregistrering.
Börje M informerade utifrån de samtal som förs med Jordbruksverket, frågan gäller
vad Föreningen Ölandshästen ska tillhöra för stamboksförande instans.
Rekommendationer är att Föreningen Ölandshästen bör tillhöra Svenska
Hästavelsförbundet, årskostnad är okänd. Fördelar med ett ev. medlemskap i Svenska
Ponnyförbundet ska undersökas vidare. Börje återkommer i ärendet med bl.a. var och
hur bedömning av ston resp. hingstar finns möjlighet att utföras. Ett beslutsunderlag
ska tas fram till kommande styrelsemöte.
- Sommaraktiviteter.
Jan-Erik L informerade att han kommer att anordna ”Ölandshästkväll” vid stall
Kåtorp den 23:e Juli, bland aktiviteterna nämndes bl.a.
- Riduppvisning
- Anförande
- Försäljning
- Grillkväll
- Ev. hästspannkörning
- Styrelsemöten.
Föreningen Ölandshästen forsätter som tidigare att hålla sina styrelsemöten på de
olika stallen som innehar Ölandshästar för att på så sätt följa utvecklingen och
uppbyggnaden av rasen.
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- Ölandshästar på ”sommarbete”.
Under sommaren 2010 kommer det att lånas ut hästar till turistatraktionerna Eketorps
fornborg samt Himmelsberga hembyggdsmuseum.
- Estlandsresa.
Jan-Erik L m.fl. kommer att 11:e maj att åka till Estland för att leta efter en eller två
nya higstar. Föreningen Ölandshästen har sedan en lång tid kontakt med många
uppfödare i Estland och kommer då att åka runt bland dessa för att hitta bra
avelshinstar. Estniska Rasföreningen tar emot och kommer att också vara behjälpliga.
Föreningen Ölandshästen måste ta fram en strategi för val av hingst, Jan-Erik L
ansvarar för att det utförs tillsammans med berörda i god tid innan resan görs.
- Medlemskort, Vykort o Klistermärken.
Fler häften med medlemskort behövs, Johan L beställer nya häften med medlemskort.
Joel Jönsson har tidigare ordnat fram ett Vykort som borde fräschas upp. PEO L har
ett antal många fina bilder och från dessa ser Peo samt Birger R över vad som kunde
vara passande att använda som motiv på nya kort vilket görs omgående. Birger R
ordnar så nya vykort finns tryckta i slutet av juni 2010.
Kiki M har klistermärken för försäljning.
- Bidrag ”Dagö-häst”.
Birger R föredrog om ett uppslag han har fått till sig om ett samverkanprojekt där man
har samarbete med att få fram kulturhistoriska hästraser kring östersjön och projektet
går under namnet Dagöhäst, Föreningen Ölandshästen har möjlighet att kanske att
ingå i detta projektet då den stammen vi har i Sverige i dag har kopplingar till Dagö.
Birger följer upp och återkommer med information.
- Kyrkstafetten 2010.
Birger har fått en inbjudan att delta med häst i årets Kyrkstafett på Öland som går av
stapeln 8: maj. Intresserade kontaktar Birger som samordnar.
- Medlemsinformation.
Mötet diskuterade att det är av vikt att medlemmar i föreningen får någon information
under året, speciellt viktigt är det då många medlemmar inte är ölänningar och blir
bortglömda och då bara ”ett-års medlemmar”. Jenny S tar fram ett utkast till
informationsblad.
- Medlemsregister.
På senaste styrelsemötet diskuterades vikten av att ha ett aktivt medlemsregister. På
årsmötet framkom också många fördelar av att ha ett aktivt medlemsregister,
återkommande medlemsavgifter, enklare att distribuera information. Använd baksidan
av medlemskortsfliken för att teckna ner ”e-mail, adress o tel.nr.”. Anna L ser över
möjligheterna med medlemsregistrering.
- Hingst till salu.
Kjell O kungjorde att han har en hingst till salu.
Mötets avslutande
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Mötet avslutades med mkt smakfull smörgåstårta och kondiskakor tillsammans med
filmförevisning från tidigare resor när föreningens medlemmar varit i Estland.
Kommande Styrelsemöte
27:e maj kl 1900 hos Kiki Munk.

Protokollförare: Leo Överby, 2010-04-25

Justerat av: Johan Larsson

Patrik Gustafsson
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