Protokoll SATF:s årsmöte 2017-03-24

§1. Ordförande Charlotte Sjögren förklarar mötet öppnat.
Till mötesordförande valdes Thommy Larsen t.o.m § 10 därefter tog nyvalde
ordförande över till mötessekreterare valdes Martin Persson
§2. Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 20 röstberättigade
§3. Val av protokolljusterare och rösträknare
Till protokolljusterare och tillika rösträknare valdes Ewa Sarlöv och Bodil
Brandoné

§4. Ordförande ställer frågan om mötet utlyst på rätt sätt
årsmötet besvarade frågan jakande
§5. Fastställande av dagordningen.
Dagordningen fastställdes med övriga frågor NewBody + Sverigelotten

§6. Godkännande av verksamhetsåret 2016.
a) veksamhetsberättelsen lästes upp. Är utskickad via mail till alla medlemmar
b) Förvaltningsberättelsen lästes upp: Föreningenen har bra ekonomi och ett
överskott för året. Bidragande till överskottet är bl.a att föreningen
momsregistrerats samt att föreningsmedlemmarna själv mestadels städar
stallet .
Årsmötet beslutade godkänna årets verksamhets berättelser
§7. Revisionsberättelsen läses upp av revisor Ewa Sarlöv. Mötet beslutade
godkänna revisorns berättelse
§8. Ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beslutade ge ansvarsfrihet åt styrelsen

§9. Fastställande av medlemsavgifter för 2017
Styrelsen föreslog oförändrad avgift alltså 200.,
Mötet beslutade enligt styrelsens förslag
§10. Fastställande av verksamhetsplan, arvode styrelseledamöter och
behandling av budget för kommande verksamhets/budgetår.
Verksamhetsplan för år 2017 att verka för fortsatt kunna ta hand om stall 6 och
att verka för galoppsporten
Styrelsens körersättning för 2017 blir 18:-/mil vid minst 5 mil enkel resa.
Förtäring för styrelsen max 800:-/per möte
Förslag höjt arvode till kassören pga dennes ansvarsfulla och ibland mycket
tunga uppdrag. Förslag på arvode 5000:-/år
Mötet beslutade enligt styrelsens förslag.

§11. Val av ordförande på 1 år
Valberedningens förslag: Björn Malmberg
Mötet beslutade välja enligt valberedningens förslag
§12. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter för en tid av 2 år
Valberedningens förslag ordinarie ledamöter Martin Persson, Rein Kunigas och
Jaana Alvesparr.
Valberedningens förslag suppleanter för en tid om 2 år Pia Göransson och
Roger Hansson
Fyllnadsval ordinarie ledamot om 1 år
Valberedningens förslag Mimmi Jarl
Mötet beslutade välja enligt valberedningens förslag.
§13. Val av revisor, suppleant samt valberedning
Valberedningens förslag på revisor om 1 år Ewa Sarlöv
Valberedningens förslag på revisor suppleant om 1 år Pia Påhlstorp
Mötet beslutade välja enligt valberedningens förslag.
Valberedning för 2017 Charlotte Sjögren, Julia Presits och Lisa Johnsson

§14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
Två motioner hade lämnats in.
Motion 1: Sponsring av ponnygaloppen att kostnadsfritt kunna använda
föreningens boxar på måndagskvällar efter kl. 19.00 i samband med deras
träning. Medlemskap i SATF krävs. Registrerad ponny med alla intyg klara.
Städa upp efter sig i stallet

Motion2: Stadgeändring
Styrelsens sammansättning ses över samt att man måste vara medlem i
föreningen för att kunna vara sitta i styrelsen.

§15. Övriga frågor.
Kallelse och handlingar till årsmötet ska vara medlemmarna tillhanda 30 dagar
innan möte.
Styrelsen frågar möte om det är mötets önskemål att föreningen säljer lotter
eller New Body för att på så vis öka föreningens kassa.
Mötet beslutade ingen försäljning i år
Lennart Jarvén berättade om att handla häst på utländsk auktion

Ordförande avslutade mötet.

Justerat

Ewa Sarlöv

Bodil Brandonè

