ÅRSMÖTE

Verksamhetsår 2015

Årsmöte 2016-02-22
Årsmötets dagordning
1. Mötet öppnas
2. Godkännande av föredrags lista
3. Val av ordförande för årsmötet
4. Val av sekreterare för årsmötet
5. Val av 2 rösträknare
6. Val av 2 justerare aJ jämte ordföranden justera protokollet
7. Fastställande av röstlängdför mötet
8. Fråga om mötet har utlysts på räJ säJ
9. Behandling av verksamhetsberäJelse för det senaste verksamhetsåret för styrelse och utskoJ
10.Fastställande av verksamhetsplan för styrelse och utskoJ
11.Behandling av ekonomisk beräJelse samt budget
12.Förslag för budget för nästa verksamhetsår
13.RevisionsberäJelsen för verksamhets-/räkenskapsåret
14.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den Ud revisionen avser
15.Fastställande av medlemsavgiVer
16.Fastställande av antalet medlemmar i styrelsen.
17.Val av styrelse:
• Ordförande, 1år
• Kassör, 2 år
• Sekreterare, 2 år
• Ledamöter på 1 eller 2 år och suppleanter på 1 eller 2 år
18.Val av revisorer samt suppleanter, 1 år
19.Val av minst 2-4 ledamöter i valberedning varav en sammankallande
20. Byte av stadgar för anpassning Ull RF
21.Val av ombud till riksmötet
22.Behandling av inkomna motioner till föreningen
23.Behandling av motioner till riksmöte
24.O]vriga i förväg anmälda frågor
25.O]vrig informaUon
26.Prisutdelning (GneisUmästare, årets avlare, årets avelshäst samt nomineringar).
27.Mötet avslutas

Punkt 7 - Behandling av verksamhetsberä=elser, styrelse och utsko= berä=ar
Föreningens/Styrelsens övergripande verksamhetsberä=else 2015
Mycket av arbetet har handlat om aJ göra smidig övergång Ull RF och en anpassning kommer aJ föregå
under 2016. I det arbetet behöver vi även bilda eJ distriktsförbund Ullsammans med Vilja, KraVur och
Munin, vilket ska ske under 2016. Vi har även fåJ Ullgång Ull IdroJOnline(IOL) samt Lokalt
akUvitetsstöd(LOK) för ungdomsverksamhet upp Ull 26. I och med deJa satsar styrelsen på aJ få igång
en fungerande och utvecklande ungdomsverksamhet genom utbildning och peppning av ungdomarna
och ungdomsledare.
Styrelsen arbetar med en uppdatering av beﬁntligt avtal med Wången, vilket har funnits sedan 2003 och
behöver genomgå en lite modernisering. Avtalet ﬁnns förhoppningsvis klart under 2016, men det
beﬁntliga gäller Ulls vidare.
Styrelsen har under 2015 bestämt aJ styrelsens huvudsakliga uppgiV handlar om aJ öka medlemsnyJan
parallellt med aJ driva föreningen. Det medför aJ utskoJ ska själva (med stöd från styrelsen) ansvara
och driva sina egna akUviteter.
2015 hade vi eJ medlemsmöte där vi satsade på medlemmarna, vi bjöd alla medlemmar på middag
samt goodiebag som förutom en ﬁn mössa med GneisUlogon innehöll rabaJer och nyJoprylar från
sponsorer.

Styrelsen var på utbildning genom SISU som vi kunde ﬁnansiera genom stöd från RF. Utbildningen var en
heldag som handlade om styrelsearbete och hur vi kan bli bäJre och eﬀekUvare. Under 2016 kommer
arbetet med det vi lärde oss på dagen aJ fortgå.
GneisUs styrelse har haV representanter på SIFs Årsmöte och två av ordförandekonferenserna.

Föreningens övergripande verksamhetsplan 2016
Antal styrelsemöten - minst 4 st, enligt stadgarna. Datum bestäms under konsUtuerande
styrelsemöte.
Styrelsen kommer jobba vidare för aJ främja medlemmarna, framförallt med utveckling av
ungdomsverksamheten I linje med RF.
EJ medlemsmöte hålls under hösten, förhoppningsvis i samband med akUvitet som tex
Islandshästens dag vilket varit mycket uppskaJat.
Verksamhetsberättelse Tävlingsutsko=et
Tävlingsåret 2015 inleddes med en heldagskurs i Icetest på Sörbygården i maj,
under ledning av Matilda Fernholm. Bigge Svensson, Sara Sonidsson och Kattis
Bodne deltog från Gneisti.
12-14 juni genomförde vi Norrländska Mästerskapen på Wången med 60
anmälda ekipage.
22-23 augusti genomfördes Gneisti Open på Wången med 48 anmälda ekipage.
7 november genomfördes en inofficiell ridhustävling på Dille. Okänt
deltagarantal men det var iaf Stort!
//Katarina Bodne
Verksamhetsplan Tävlingsutskottet
Planerade akUviteter under året är;
Vintertölt Wången 28 februari
Tävlingsutbildning Wången 13 mars
Inoﬃciell tvådagars Wången 18-19 juni
GneisU Open oﬃciell tävling Wången 26-27 augusU
Obs! Datumen kan komma aJ ändras
Under 2016 kommer jag aJ lämna ifrån mig ansvaret i tävlingsutskoJet och
ersäJare håller i nuläget på aJ UllsäJas. Mer info om deJa kommer Ull
medlemmarna eVer årsmötet. //Katarina Bodne
Verksamhetsberättelse Kursutskottet
Följande kurser har ordnats i GneisU 2015
Avelskurs steg 1 (GneisU/KraVur)
Plats; Kvissleby
Avelskurs steg 2 (GneisU/KraVur)
Plats; Dille
Ridning och självkänsla
2015-04-01 - 2015-04-03
Instruktör; Haﬃ Gislasson
Plats; Wången
Ridning och självkänsla fortsäJning

2015-05-08 - 2015-05-10
Instruktör; Haﬃ Gislasson
Plats; Wången
INSTÄLLD pga av för få anmälda.
Seriekurs i passridning
2015-06-15 - 2015-09-23
Instruktör; Gudmundur Einarsson
Plats; Wången
INSTÄLLD pga av för få anmälda.
Miljöträningskurs
2015-07-04 - 2015-07-05
Instruktör; Madelene Olsson
Plats; Österåsens kör och ridanläggning.
Tredagarskurs
2015-08-14 - 2015-08-16
Instruktörer; Atli Gudmundsson, Gudmundur Einarsson,
Anton Pall Neilson (Toni)
Plats; Wången
Miljöträningskurs
2015-08-29 - 2015-08-30
Instruktör; Madelene Olsson
Plats; Österåsens kör och ridanläggning.
Ridning och självkänsla
2015-09-18 - 2015-09-20
Instruktör; Haﬃ Gislasson
Plats; Dille

Verksamhetsplan Kursutskottet
Hiolls är följande kurser inplanerade i GneisU
Helgkurs
2016-02-20 - 2016-02-21
Instruktör; Gudmundur Einarsson.
Plats; Wången
Tredagarskurs
2016-08-19 - 2016-08-21
Instruktörer; Atli Gudmundsson, Gudmundur Einarsson,
Anton Pall Neilson (Toni)
Plats; Wången
Tankar ﬁnns även om bl.a. en seriekurs i pass och även andra kurser.
Hör gärna av dig Ull Helené Olofsson, Emma Rasmusson eller Brigio Åström eller
skicka eJ mail Ull kurser@gneisU.nu om du har önskemål om kurser.
//Helené Olofsson, Emma Rasmusson, Brigi9 Åström
Verksamhetsberättelse Ungdomsutsko?et
Februari
Flera ungdomar/miniorer deltog på Dilles vintertävling bl a Annie Hjort, Emma Linder
Pålsson, My Hellström, Linda Rós GudnadoJer och Linnea Pålsson Linder.
På årsmötet valdes Elina Hellman Ull ansvarig för ungdomsutskoJet. Linda Rós GudnadoJer är med i

ungdomsutskoJet och Lena Fernlund stöJar dem.
Mars
Möte 10 mars med Elina Hellman och Linda Rós GudnadoJer för aJ få idéer på akUviteter.
Funderingar på bowling, ridträﬀar mm. Svårt aJ veta vad folk vill göra. Hoppas få kontakt via
hemsidan dvs aJ folk mailar idéer.
Juni
Har fåJ en lista från Joanna SäJer på GneisUs ungdomar dvs medlemmar under 21:
Wilma och Elin Engelin, Jack Eriksson, Linda Rós GudnadoJer, Oskar Feryr Gudnason, Elina Hellman,
My Hellström; Katarina Helmersson. Alice och Annie Hjort, Soﬁa Hultqvist. Anna Johansson, Linnea
och Emme Linder Pålsson, Victoria och Angelica Löfgren, Emelie Myhr, Emma Sjödin och Klara SäJer.
Juli
Under sommaren har säkert många av våra ungdomar gjort många ﬁna ridturer. Några har tävlat t ex
Jack Eriksson som var med på SM med ”Sillen” och sin nya häst Milla.
AugusU
På GneisU Open deltog ﬂera av våra ungdomar bla Angelica Löfgren, Elina Hellman, Linda Rós
GudnadoJer och miniorerna Klara SäJer och Thelma Hed HjaltadoJer.
Elina, Angelica och Linda Rós hann även med eJ ungdomsmöte och spånade på idéer.
September
Felicia Oscarsson och Felicia Björkbacka går ungdomsledarkurs och representerar GneisU.
Oktober
Linda Rós och Elina får prisansvar på GneisUs inomhustävling. De planerar roseJer och delar upp
sponsorförfrågningar.
November
På GneisUs medlemsmöte deltog några av våra ungdomar nämligen Jack Eriksson, Linda Ros
GudnadoJer, Linnea Pålsson Linder, Elina Hellman och Angelica Löfgren. På mötet bestämdes aJ
Linnea ska vara med i ungdomsutskoJet fr o m nu :)
GneisUs inomhustävling på Dille lockade många barn och ungdomar. Elina och Linda Rós var
prisutdelare. Alla miniorer samlades eVer tävlingen och GneisU bjöd dem på ﬁka. Några av våra
ungdomar som deltog på tävlingen var: Emelie Myhr, Annie Hjort, Emma Linder Pålsson, Felicia
Oscarsson, Felicia Björkbacka, Linda Ros GudnadoJer och Linnea Linder Pålsson.
December
Två kvällar var det inomhustävling på Wången och några av våra ungdomar deltog. Jack Eriksson och
Milla bIev Wångenmästare i T8 YR och med Sillen ﬁck han kombinaUonspris. Linnea Linder Pålsson
och Vissa vann V5 och blev Wångenmästare i samma gren. I barnklassen tävlade Thelma Hed
HjaltadoJer med Dis och de ﬁck en blågul roseJ!
OBS! GneisUs ungdomsblogg på www.gneisU.nu uppdateras regelbundet! Där ﬁnns bilder
från ungdomarnas akUviteter.
Verksamhetsplan Ungdomsutskottet
•

AJ ha kolla på vad SIF samt SIF Avel ordnar som kan vara intressant för
våra ungdomar

•

AJ hiJa på akUviteter så aJ våra ungdomar får träﬀas och lära känna
varandra

•

AJ peppa tävlande ungdomar på olika säJ

•

AJ Facebookgruppen GneisU Ungdom ska bli en playorm för ungdomar.
Där kan akUviteter diskuteras och annonseras.

AJ GneisU Ungdomsblogg på GneisUs hemsida ska uppdateras under året
med många ungdomsakUviteter.

•

Vårvinter
Peppa ungdomar aJ söka projektet Unga tränare
Peppa ungdomar aJ söka Ull FEIF Youth Cup
Ridhusträning för ungdomar. Annonseras på hemsida.
Bjuda in ﬂer ungdomar aJ ingå i ungdomsutskoJet.
AJ ha eJ minimöte med ungdomarna i samband med årsmötet
Vår
Banträningar för ungdomar. Annonseras på hemsida
PåsklovsakUvitet på Sörbygården för miniorer
Vår-Sommar
Hjälpa Ull på avelsvisningen
Peppa de som tävlar både på mindre och större tävlingar
Peppa de som vill kvala Ull SM och de som tar sig Ull SM – ev söka spons av
GneisU
GneisU Open – ungdomarna kan ansvara för prisutdelning och spellista
Höst-Vinter
Målet är aJ ridhusträningarna i på vår vintern ska göra aJ ungdomarna träﬀas
och lär känna varandra. Förhoppningen är aJ deJa ska leda Ull aJ de kommer
på ﬂer akUviteter som kan göras i sommar, höst och vinter J
Verksamhetsberättelse Fri@dsutsko?et
Den planerade |ällriJen ställdes in pga för få anmälningar. I övrigt inga akUviteter.
Verksamhetsplan Fritidsutskottet
Ingen just nu eVersom vi inte fåJ svar från styrelsen vad vilka akUviteter vi får arrangera
/Åsa UlfsdoJer-Lewin
Verksamhetsberättelse Avel

Händelser under året
9-11 juni anordnades avelsbedömning på Wången. DeJa var första året utan Maarit Friman
och det var svårt aJ få informaUon från SIF i Ud angående de uppgiVer som var under vårt
ansvar. Det var ﬂer funkUonärer i år än Udigare och större delen av funkUonärerna hade hjälpt Ull Udigare
och kunde sina uppgiVer, vilket underläJade nu när vi var utan Maarit. Det är
stressiga bedömningsdagar och det är vikUgt aJ alla kan sin uppgiV, önskvärt är därför aJ
ﬂera funkUonärer varit med Udigare och aJ man varje år lär upp några nya. Till bedömning
kom 27 hästar och det var ﬂera rikUgt bra hästar som visades.
Verksamhetsplan Avel
Under 2016 är två akUviteter planerade. EVer en del påtryck på SIF Avel har vi blivit
Ulldelade en avelsbedömning även i år. För aJ locka ﬂer nya visare planeras en avelsvisarkurs
under våren.
•

Avelsvisarkurs under våren

•

Avelsbedömning, Wången 10-11 juni

UtskoJets ord

Det är en missuppfaJning aJ vi får ihop knappt 20 hästar Ull visning hos oss då vi de senaste
åren haV närmare 30 hästar. Det är god kvalitet på hästarna som visas och vi har en utmärkt
anläggning för ändamålet. Då det inte är någon bedömning norrut så känns det vikUgt aJ vi
får fortsäJa anordna bedömningar på Wången. Det skulle däremot vara roligt aJ se ﬂer visare
men då behövs också bäJre förberedelser så aJ vi kan skapa eJ proﬀsigare arrangemang, de
visare som brukar komma Ull oss vet hur det går Ull men som ny visare tror jag man behöver
mer informaUon och struktur för aJ känna sig förberedd och välkommen. Avelsvisarkurs kan
förhoppningsvis vara eJ bra verktyg för aJ locka ﬂer aJ visa hästar.
Till bedömningen i år önskar vi någon som vill fotografera samt skriva en rad om visningarna.
AvelsutskoJet genom Greta Axenbo Germer
Verksamhetsberättelse Gneis@Ny?
I vanlig ordning har fyra nummer av Udningen utgivits – utdelning i februari, maj, september och
december. Det har även i år varit trögt aJ få in material.
RedakUonen har beståJ av BirgiJa Svensson, Soﬁa Ljungdahl och Gun Sjöström.
Bigge har jagat in material och ”snickrat ihop” Udningen inför tryck. Soﬁa har sköJ korrekturläsning och Gun har ansvarat för annonsförsäljning. Tack Ull er båda!
Tidningen har tryckts och distribuerats av CT Impress i Linköping.
Östersund 2016-02-15
BirgiJa Svensson
Verksamhetsberättelse Web
Tillfälligt ansvarig Maarit Friman, i övrigt vilande utskoJ

Punkt 8 - Behandling av ekonomisk berä=else och budget
Gneis@ ekonomi 2015
Plusgiro saldo 2014-12-31
Plusgiro saldo 2015-12-31

378 646,61
262 882,35

Fordringar

15 649:-

Skulder o eget kapital

50 495,1
1

Intäkter (se resultaträkning)
Kostnader (se resultaträkning)
Resultat

-129 856,26

Antal medlemmar: 66
Kommentarer till Gneisti ekonomi 2015
Ungdomarna har i år haft två deltagare på ULK utbildning för en kostnad av 4 400;Utbildning En Icetestutbildning har genomförts på Sörbygården, kostnad 3 668:Gneisti- Nytt o hemsida Total kostnad är 60 761: - Se spec. nedan

Annonsintäkter har varit 27 650: - för GN och hemsida
- Tryckkostnad 23 443:- Porto
- Arbete

12 040:18 750: -

- Annons sälj
- Hemsida

1 000:5 528: -

Mössor har köpts in för 18 375: -, under året såldes mössor för 4 750: - samt delades ut gratis
på medlemsmötet till de medlemmar som närvarade.
Ovalbanan har kostat 2 216,40 i kontorsmaterial, den har gett en hyresintäkt på 900: Kurser har omsatt 193 761:- och har gett en total vinst på 5 822,70: Tävling har omsatt 160 416,50 och har gjort en total förlust på -27 024,96
-Norrländska Mästerskapen – 33 197,19
-Övriga tävlingar + 18 802,23
-Kostnad funkispoäng - 12 650: -

Möteskostnader är totalt 32 015: - och avser både årsmöte, medlemsmöte samt externa möten
såsom tävlingsseminarium, ordförandekonferens.
Fest var det i Åre på Holiday Club för SM funktionärsansvariga, total kostnad 32 310: Mycket trevligt och uppskattat!
Övriga kostnader är 11 133: - och består av:
– Bidrag till minnesgåva Einar Öder Magnusson
– Sponsorbidrag till Gummi på VM i Herning
– 2014 års skatt
Total kostnad för funkispoäng 17 150:Årets totala omsättning blev 413 487,50
Balansrapport- se separat bilaga Resultatrapportse separat bilaga

Punkt 11 - Val av styrelse, ordförande, ledamöter och suppleanter
Valberedningens förslag @ll styrelse 2016:
Ordförande 1 år (omval)
Joanna Sä=er
Sekreterare 2 år (nyval)
Isabella Olsson
Ledamot 1 år (nyval)
Jenny Dalby
Ledamot 2 år (1 år kvar)
Helene Olofsson
Ledamot och kassör 2 år (1 år k v a r )
Sara Sonidsson
Suppleant 1 år (omval)
Camilla Hed
Suppleant 1 år (nyval)
Emma Folkeson

Punkt 12 - Val av två revisorer samt suppleanter
Revisorer
Cecilia Danebäck
Ingrid Printz

Punkt 13 - Val av ombud Wll riksårsmötet samt suppleanter
Punkt 14 - Val av ledamöter till Valberedningen
Punkt 15 – Byte/Fastställande av föreningens stadgar
STADGAR FO\R GNEISTI ISLANDSHA\STFO\RENING
§ 1 Föreningens ﬁrma
Föreningens ﬁrma är GneisU Islandshäs~örening.
§ 2 Föreningens ändamål
GneisU Islandshäs~örening är en ideell förening med syVe aJ verka för islandshästens användning
inom hästsporten samt därUll anknuten verksamhet. Föreningen ska uppmuntra avel till en renrasig
islandshäst som kan användas inom tävling, utbildning och friUdsridning. Föreningen följer de normer
och lagar som gäller för sporten enligt FEIF och FITE. Föreningen ska bedriva barn- och
ungdomsverksamhet för att främja samma intresse.
Föreningen skall i sin verksamhet främja all användning av islandshästen för sport och
rekreaUonsändamål samt verka för god utbildning i islandshästanvändning och hästkännedom.
Föreningen ska uppfylla sitt ändamål bla genom aJ arrangera kurser inom ridning, avel och
hästkännedom, arrangera tävlingar på alla nivåer, uppmuntra barn- och ungdomsverksamhet,
sUmulera friUdsakUviteter inom islandshäst, handha en hemsida om verksamheten samt ge ut
Udningen GneisUNyJ.
§ 3 OrganisaWon och Wllhörighet

Verksamheten leds av en styrelse. Till styrelsen ﬁnns utskoJ knutna för de olika
verksamhetsområdena. Föreningen är en lokalförening ansluten Ull Svenska Islandshäs~örbundet
och följer förbundets stadgar som antas enhälligt årligen på förbundets riksårsmöte. Förbundets
högsta beslutande organ är riksmöte. Regionens högsta beslutande organ är regions årsmöte.
Föreningarnas högsta beslutande organ är föreningsårsmöte.
§ 4 RegionWllhörighet
SIFs riksstyrelse beslutar om regionindelning och fastställer efter samråd med föreningarna vilken
region viss förening skall tillhöra. Då förening ﬂyJas mellan regioner skall medel fördelas mellan de
inblandade regionerna i proporUon till medlemsantalet i föreningarna.
§ 5 Föreningens säte
Föreningens säte är i Jämtlands län med omnejd.
§ 6 Medlemskap
Medlemskap i föreningen medges den som har intresse av aJ stödja föreningen, dess syVe och
målsäJning och som förbinder sig aJ efterleva dessa stadgar samt årligen erlägga fastställd
medlemsavgiV. Alla medlemmar är medlemmar i både föreningen och förbund. Varje medlem är
huvudmedlem i en förening, men det är även tillåtet aJ vara med i flera föreningar och då som
stödmedlem. Stödmedlem har samma rättigheter som huvudmedlem. Stödmedlemmar i förening
räknas dock inte in i underlaget för beräkning av antalet ombud till riksmötet. I tävlingssammanhang
representerar man alltid den förening i vilken man har sitt huvudmedlemskap. Medlemskap som kan
sökas är senior, junior, minior och familjemedlemskap. Minior är en person t o m det kalenderår hon/
han fyller 12 år. Junior är en person t o m det kalenderår hon/han fyller 18 år. Familjemedlem är en
person boende på samma adress som en seniormedlem. Enskild medlem som uppträder uJalat
illojalt eller aktivt motarbetar förbundet kan varnas och/eller uteslutas eVer beslut av
förbundsstyrelsen. Medlem kan överklaga ett sådant beslut Ull riksmötet. Förening som bedriver en
verksamhet som står i strid med förbundets målsäJning och regler kan varnas och/eller uteslutas
efter beslut av förbundsstyrelsen. Medlem eller lokalförening kan överklaga ett sådant beslut till
riksmötet.
§ 7 Medlemsavgiber
MedlemsavgiVen är uppdelad i tvådelar: förbundets medlemsavgift som fastställs på riksmötet och
föreningsavgiVen som fastställs på föreningsårsmöte. Hela medlemsavgiVen betalas Ull förbundet
som sedan fördelar ut föreningens andel till respektive förening. Nya medlemmar skall betala hela
årsavgiVen närhelst under året inträde i förbundet sker.
§ 8 Styrelsen
Styrelsen består av ordförande, kassör, sekreterare, 2-3 ledamöter jämte 2-3 suppleanter. Antal
ledamöter och suppleanter beslutas av och styrelsen utses av årsmötet. Vid förfall inträder suppleant.
Avgår ledamot före mandaodens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t o m nästa
årsmöte. Suppleanter och ledamöter väljs på 1 eller 2 år för aJ få konUnuitet i styrelsearbetet.
§ 9 Styrelsens uppgiber
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen
beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av
årsmötet faJade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt
avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret.
Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre
styrelseledamöter begär detta. Styrelsen är besluts för då minst 3 personer är närvarande.
Styrelsebeslut faJas med enkel majoritet.
§ 10 Firmatecknare
Firman tecknas av ordförande och kassör var för sig eller på så säJ som styrelsen bestämmer.
§ 11 Räkenskaper och revisorer
Verksamhets- och räkenskapsår skall vara kalenderår. 2 revisorer och 2 revisor suppleanter väljs för
eJ år på årsmötet. Dessutom skall revisorerna också avgöra om användandet av föreningens medel

har skeJ i överensstämmelse med dess målsäJning. Revisorerna skall vid räkenskapsårets utgång
granska årsbokslut, räkenskaperna och styrelsens förvaltning samt avge revisionsberäJelse Ull
föreningsårsmötet.
Styrelsens årsredovisning ska överlämnas Ull föreningens revisorer senast 2 veckor innan årsmötet.
§ 12 Adrsmöte
Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen i god Ud före
förbundets riksmöte på tid och plats som styrelsen bestämmer. Förbundet anger datum för
lokalföreningarnas årsmöte i förhållande till Ud för riksmöte. SkriVlig kallelse ska avsändas till alla
medlemmar senast 3 veckor före ordinarie årsmöte och senast 14 dagar före extra årsmöte.
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:Mötet öppnas
2. Godkännande av föredrags lista
3. Val av ordförande för årsmötet
4. Val av sekreterare för årsmötet
5. Val av 2 rösträknare
6. Val av 2 justerare aJ jämte ordföranden justera protokollet
7. Fastställande av röstlängd för mötet
8. Fråga om mötet har utlysts på räJ säJ
9. Behandling av verksamhetsberäJelse för det senaste verksamhetsåret för styrelse och utskoJ
10.Fastställande av verksamhetsplan för styrelse och utskoJ
11.Behandling av ekonomisk beräJelse samt budget
12.Förslag för budget för nästa verksamhetsår
13.RevisionsberäJelsen för verksamhets-/räkenskapsåret
14.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den Ud revisionen avser
15.Fastställande av medlemsavgiVer
16.Fastställande av antalet medlemmar i styrelsen.
17.Val av styrelse:
1. Ordförande, 1år
2. Kassör, 2 år
3. Sekreterare, 2 år
4. Ledamöter på 1 eller 2 år och suppleanter på 1 eller 2 år
18.Val av revisorersamt suppleanter, 1 år
19.Val av minst 2-4 ledamöter i valberedning varav en sammankallande
20.Val av ombud till riksmötet
21.Behandling av inkomna motioner till föreningen
22.Behandling av motioner till riksmöte
23.O]vriga i förväg anmälda frågor
24.O]vrig informaUon
25.Prisutdelning (GneisUmästare, årets avlare, årets avelshäst samt nomineringar).
26.Mötet avslutas
Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte
faJas om detta inte funnits med i kallelsen Ull årsmötet.
§ 13 Extra årsmöte
Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av
föreningens medlemmar kräver detta genom en skriVlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå
det eller de ärenden som medlemmarna vill aJ mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de
ärenden som angivits i kallelse behandlas.
§ 14 Rösträtt
Vid årsmöte har varje medlem en röst. RösträJen är personlig (och kan/kan inte utövas genom
ombud).
§ 15 Beslut, omröstning och beslutsmässighet
Beslut faJas med bifallsrop (acklamaUon) eller om så begärs, efter omröstning (votering).
Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta.
Beslut faJas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal

gäller den mening som ordföranden biträder, vid val sker dock avgörandet genom loJning.
Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne
är ansvarig, inte heller vid val av revisor.
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberäogade medlemmar som är närvarande på mötet.
§ 16 Riksmöte
Riksmöte skall hållas senast i april månad. Extra riksmöte kan vid behov inkallas av förbundets
styrelse. Kallelse och alla nödvändiga handlingar skickas till varje förening minst 30 dagar före mötet.
Varje medlem och förening kan ställa förslag till riksmötet. Sådana förslag skall vara SIFs kansli
tillhanda senast den 15 januari. Alla medlemmar har räJ aJ närvara och yJra sig på riksmötet.
RösträJ har varje föreningsombud. Varje förening utser ombud och en suppleant per påbörjad 50talet medlemmar. I detta stycke räknas de medlemmar som är huvudmedlemmar i föreningen.
Fullmakter är inte Ullåtna, alla beslut faJas med enkel majoritet, i händelse av lika röstetal har
Mötesordförande utslagsröst. Riksmötet är beslutsmässigt med det antal ombud som efter kallelse i
vederbörlig ordning deltar i mötets beslut.
§ 17 Valberedningens arbetsuppgiber i föreningen
Valberedningen skall bestå av 2-4 personer varav en sammankallande. Valberedningen har att i god
Ud före riksmötet genom kontakter med styrelse och medlemmar fram förslag på kandidater till ny
styrelse samt revisorer.
§ 18 Regler för ändring av stadgar
För bifall till stadgeändring fordras beslut av eJ enhälligt årsmöte (ordinarie eller extra) eller med
minst 2/3 av antalet av givna röster vid två på varandra följande årsmöten, varav eJ ordinarie, hållna
med minst en månads mellanrum.
§ 19 Utträde
Medlem som önskar uJräda ur föreningen ska skriVligen anmäla detta till styrelsen och anses
därmed omedelbart ha lämnat föreningen.
§ 20 Upplösning av föreningen
Förening kan upplösas efter beslut på årsmöte med 2/3 majoritet. Kvarvarande Ullgångar Ullfaller
förbundet.

Punkt 16- Medlemsavgiber 2017
SIFs del inom parantes
Senior 600:- (400:-)
Ungdom 250:- (200:-)
Intro 400:- (300:-)
Familj 800:- (550:-)
Stöd 200 :-

Punkt 17 - MoWoner till Riksårsmötet
a) MOTION, Gerstorps RyJarsällskap
Förslag
I SIFs stadgar, såsom de antogs på riksårsmötet 2015-03-21, stadgas i § 7 om hur
medlemsavgiVer ska betalas. En formulering är ”Hela medlemsavgiVen betalas Ull förbundet som
sedan fördelar ut föreningens andel Ull respekUve förening”. GRS ställer sig väldigt frågande Ull
denna formulering.
Självklart skall förbundet ha sin stadgade och fastställda del av medlemsavgiVen och det är
naturligt aJ stadgan förskriver aJ avgiVer ska betalas och vilka de är, med det däremot olyckligt,
och onödigt, aJ stadgan detaljstyr hur betalningen ska ske. DeJa borde istället vara något som
ganska enkelt kan hanteras av föreningsstyrelser och förbundsstyrelsen Ullsammans som en del
av den löpande verksamheten.

En annan anledning Ull varför denna stadgeformulering är olycklig är aJ den kan tänkas vara
onödigt hindrande när eJ nyJ medlemsregister ska införas. Nuvarande stadgeskrivning om aJ
förbundet ska ta emot medlemsavgiVerna centralt får som konsekvens aJ förbundet även då
måste sköta medlemsregistrering av vem som har betalat Ull vilken förening osv. Denna ordning är
inte bara eJ onödigt arbete (=kostnad) för förbundet utan kan även ifrågasäJas på principiella
grunder.
Vår uppfaJning är aJ det generellt seJ vore bäJre och mest naturligt om lokalföreningarna själva
är de som tar in stadgade medlemsavgiVer, för medlemsregister och betalar in förbundsdelen av
medlemsavgiVen Ull SIF. För aJ kunna jobba på deJa säJ utan aJ begå stadgebroJ krävs dock aJ
stadgarna ändras.
Med stöd av ovanstående yrkar Gerstorps RyJarsällskap aJ SIFs riksårsmöte 2016 måJe besluta
aJ andra meningen i första och enda stycket i stadgans § 7 tas bort så aJ paragrafen
fortsäJningsvis kommer aJ lyda ”MedlemsavgiVen är uppdelad i två delar: förbundets
medlemsavgiV som fastställs på riksmötet och föreningsavgiVen som fastställs på
föreningsårsmötet. Nya medlemmar skall betala hela årsavgiVen närhelst under året
inträde i förbundet sker.”
Styrelsen föreslår:
AJ moUonen bifalles.
MoUvering:
Styrelsen håller med moUonen om aJ SIFs stadgar inte bör innehålla denna typ av
detaljregleringar som kan komma aJ försvåra nödvändig utveckling och förändringar i hur
förbundets drivs och vilka administraUva system som används.
b) MOTION, Gerstorps RyJarförening
Förslag
I SIFs stadgar, såsom de antogs på riksårsmötet 2015-03-21, ﬁnns i § 6 sjunde stycket begreppet
”ridverksamhetsmedlem” och i § 6 åJonde stycket används begreppet ”ordinarie medlemskap”. En
rimlig tolkning av deJa synes vara aJ ”ordinarie medlem” ska kontrasteras med
”ridverksamhetsmedlem”, vilken följaktligen då är aJ betrakta som någon slags andra
klassensmedlem. Vidare, i § 8 stadgas aJ lokalförening representeras på SIFs riksårsmöte med
eJ ombud per påbörjat 50-tal ordinarie medlemmar och eJ ombud på påbörjat 100-tal
ridverksamhetsmedlemmar.
Denna form av diﬀerenUerat medlemskap är inte förenlig med de demokraUska grundprinciper
som är djupt rotade i den svenska folkrörelse- och föreningskulturen där en hörnsten är principen
om ”en medlem – en röst”. Det strider också mot RiksidroJsförbundets ”Vision och värdegrund”
som slår fast aJ ”FöreningsdemokraUn innebär aJ alla medlemmars röst har lika värde.”
(hJp://www.rf.se/Undermeny/RFochsvenskidroJ/Viusionochvardegrund/)
Det är vår tro och förhoppning aJ alla vi verksamma inom SIF delar värdegrunden om aJ varje
medlems röst har lika värde och aJ den nuvarande stadgeskrivningen är aJ betrakta som eJ
historiskt misstag.
Med stöd av det ovanstående yrkar Gerstorps RyJarsällskap aJ SIFs riksårsmötet 2016 måJe
besluta
aJ sjunde stycket (om ”ridverksamhetsmedlemskap”) i stadgans § 6 stryks i sin helhet
aJ åJonde stycket (om ”medlemmar med ordinarie medlemskap”) i stadgans § 6 stryks i
sin helhet
aJ den del av texten i stadgans § 8 som idag lyder ”Varje förening utser ombud och en
suppleant per påbörjad 50-talet ordinarie medlemskap, samt ombud och en suppleant
per på börjat 100-talet ridverksamhetsmedlemskap” ändras Ull aJ lyda ”Varje förening
utser eJ ombud och en suppleant per påbörjat 50-talet medlemmar.”
Styrelsen föreslår:
AJ moUonen anses besvarad.
MoUvering:

MoUonens intenUoner genomförs av styrelsens proposiUon b.
c) MOTION, Göran Häggberg, hedersordförande
Riksårsmötet föreslås
ATT uppdra åt styrelsen aJ på sikt utreda förutsäJningarna för aJ Riksårsmötet hålles vartannat
år
ATT ordförandekonferensen skall sammanträda årligen minst 4 månader före Riksmötet och
fungera som beredningsorgan för SIFs styrelse
ATT stadgarna kompleJeras med följande text: Ordförnadekonferensen skall vara
beredningsorgan för förbundsstyrelsen.
MoUvering:
Fördelarna är ﬂera med en tydlig funkUon för ordförandekonferensen
• Ökad medlemskontakt
• Bollplank för styrelsen
• En bäJre beredning av ärenden Ull riksmötet
Styrelsen föreslår:
AJ moUonen bifalles
MoUvering: Styrelsen håller med moUonen om aJ Ordförandekonferensen är eJ vikUgt forum i
styrelsens arbete med aJ planera och verkställa utvecklingsarbetet inom förbundet.
Ordförandekonferensen är också en del i medlemmars delakUghet och i styrelsens arbete samt en
möjlighet för styrelsen i god förankring av kommande verkställande och genomförande av beslut.
Styrelsen tror och hoppas på fortsaJ snabb verksamhetsutveckling där akUva Riksmöten som
högsta beslutande organ är en nödvändighet.

Punkt 21 - Övriga i förväg anmälda frågor

