Kallelse till årsmöte
Rickebasta Ósk Islandshästförening
När:

7 februari 2022 kl 18.15

Var:

Zoom

Dagordning
1.

Mötets öppnande

2.

Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3.

Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

4.

Fastställande av föredragningslistan

5.

Fastställande av röstlängd för mötet
Alla som är engagerade i Rickebasta Ósk Islandshästförening är välkomna på årsmötet. För att få
rösta på mötet måste dock medlemsavgiften ha kommit föreningen tillhanda senast dagen innan
årsmötet.

6.

Val av protokolljusterare och rösträknare.

7.

Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret.
Se bifogat dokument.

8.

Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.

9.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

10.

Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för
kommande verksamhets-/räkenskapsår.
Se bifogat dokument.

11.

Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
a) Styrelsen föreslår namnbyte från Rickebasta islandshästförening till Ósk islandshästförening.
b) De olika sektionerna, styrelsens förslag på ansvariga:
-

Fritidssektionen; Tony Rosten

-

Ungdomssektionen; Marie Wrande och Maria Savela

-

Tävlingssektionen; Maja Borg

Styrelsen föreslår vidare att val hålls på den vakanta platsen till tävlingssektionen. Om detta inte är
möjligt föreslås att styrelsen ges i uppdrag att rekrytera och utse ansvarig för sektionen.

12.

Fastställande av medlemsavgift i föreningen för nästföljande år

Det föreslås att medlemsavgiften är oförändrad, dvs:
Senior
Ungdom (upp till 18 år)
Familj
Introduktionsmedlem
Stödmedlem

600 kr
350 kr
830 kr
450 kr
150 kr

13.

Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen

●

Val av föreningens ordförande för en tid av ett år

●

vice ordförande, kassör och sekreterare samt övriga ledamöter i styrelsen för en tid
av två år; Hälften av ledamöterna väljs vartannat år. Eventuella suppleanter
(ersättare) i styrelsen för en tid av ett år.

●

två revisorer jämte en suppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte
styrelsens ledamöter delta;

●

ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande

●

ombud till riksmötet samt suppleanter till dessa

●

ombud till övriga möten där föreningen har rätt att vara representerad genom
ombud.
Valberedningens förslag är att styrelsen fortsatt ska bestå av fem ledamöter, utan suppleanter. Det
noteras att sekreterare Marie Wrande för en tid om två år vid förra årsmötet. Valberedningen
föreslår följande kompletterande val vid detta årsmöte:
Ordförande:

Anna Finnberg (ett år)

Vice ordförande:

Sara Larsdotter (två år)

Kassör:

Caroline Törnqvist (två år)

Ledamot:

Haffi Gíslason, Maja Borg, Malin Johansson

Utöver styrelsens ledamöter föreslås följande val avseende revisorer och valberedning:

14.

Revisorer:

Stefan Lindberg och Johan Östlund, med Susanne Karlsson som suppleant.

Valberedning:

Anna Finnberg (ordförande) och Sara Larsdotter

Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 4.
Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen
eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.
Vänligen maila eventuella övriga frågor i god tid innan mötet till
rickebastaislandshastar@gmail.com

15.

Övrig information
Avtackning av styrelseledamöter som lämnar sina uppdrag.

16.

Mötets avslutande

Varmt välkomna!

