Protokoll Swedish Eventings årsstämma
verksamhetsåret 1015
Plats och datum: Telefonkonferens den 27 februari kl 16.00
§ 1 Fastställande av röstlängd
Närvarande medlemmar var Tomas Werngren, Mats G Andersson, Mona Beckman och Christer
Sjöström
§ 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet
Stämman beslöt att:
utse Tomas Werngren till ordförande och Mats G Andersson till sekreterare
§ 3 Val av protokollsjusterare och rösträknare
Stämman beslöt att:
utse Christer Sjöström till justerare och rösträknare
§ 4 Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt
Sekreterare anmälde att kallelse till stämman har lagt ut på Swedish Eventings hemsida i enlighet
med stadgarna och att i kallelsen uppmärksammas medlemmarna på att det var förslag till
stadgeändringar.
Stämman la informationen med ett gillande till handlingarna och beslöt att:
Stämman var behörigt kallad
§ 5 Fastställande av föredragningslista
Stämman beslöt att:
stadgarnas § 15 Ärenden vid årsmötet skall vara mötets dagordning
§ 6 Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2015.
Ordförande frågade om, på Swedish Eventings hemsida, utlagd verksamhetsberättelse, resultat och
årsberättelse kan anses vara föredragen. Vilket stämman biföll.
Stämman beslöt att:
Fastställa verksamhetsberättelse, resultat och balansräkning i enlighet med förslag, bilaga 1.
Föra över årets resultat till 2016 verksamhetsår.
§ 7 revisorns berättelse
Stämman konstaterade att revisorn har lämnat en ren revisionsberättelse, bilaga 2
Stämman beslöt att:
Lägga revisionsberättelsen till handlingarna
§ 8 Fråga om ansvarsfrihet
Stämman beslöt att:
Bevilja styrelsen ansvarsfrihet
§ 9 Fastställande av medlemsavgift
Stämman konstaterade att inget förslag till nya medlemsavgifter har inkommit och stämman beslöt
att:
För 2016 gäller oförändrade medlemsavgifter
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§ 10 Fastställande av Budget och Verksamhetsplan för 2016.
Stämman beslöt att:
Fastställa den på föreningens hemsida utlagda verksamhetsplan och budget, bilaga 3
§ 11 Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.
Inga motioner från medlemmarna har inkommit. Från styrelsen förelåg ett förslag till ändrade
stadgar. Sekreteraren påpekade att analogt med alla andra förslag om ändrad längd på uppdraget till
att vara 2 år så skall även val till valberedningen omfattas av detta. Något som har missats i det på
föreningens hemsida utlagda förslag till stadgar.
Stämman beslöt att:
Ta det första beslutet till stadgeändringar i enlighet med vår hemsida utlagt PM, bilaga 4 samt nya
förslag till stadgar, bilaga 5 med tillägg av att 2 års regeln även skall omfatta val av valberedning.
§ 12 Val av styrelse och övriga val
Christer Sjöström, sammankallande i föreningens informella valberedning frågade om den
utvärdering och förslag till ny styrelse som i enlighet med stadgarna lades ut på vår hemsida 4 veckor
innan dagens årsmöte kan anses vara föredragen, vilket bifölls.
Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen skall ha följande
sammansättning:
Ordförande: Tomas Werngren valdes för en period om 1 år.
Ledamöter:

Mats G Andersson, Mona Beckman, Lars Christensson, Sara Sjöborg Wik och Henrik
Adnervik valdes för en period om 1 år.
Ulrika Andersson valdes för en period om 2 år.

Suppleant:

Björn Rosell

Stämman tackar för Christina Klingspor arbete i den in den intermistiska styrelsen och är glada för att
Christina vill arbeta kvar med specifika arbetsuppgifter inom områden där hennes djupa kunskap och
breda kontaktnät kommer att göra skillnad.
Stämman beslöt dessutom att till revisor utse:
(ett beslut där Tomas Werngren, Mats G Andersson och Mona Beckman i enlighet med stadgarna ej
deltog i)
Brittmarie Boström
Samt att till föreningens valberedning utse:
Christer Sjöström, ordförande och sammankallande
Anette Berg
Anna Felé
William Nilsson Freyer
§ 13 Övriga frågor
Inga övriga frågor var anmälda och ordförande tackar för deltagandet på årets stämma och avslutar
därmed 2016 års stämma

Vid protokollet:

Justering av protokollet:

Mötes ordförande:

Mats G Andersson

Christer Sjöström

Tomas Werngren
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