Shetland Syds
Årsmöte
Protokoll fört vid Shetland syds årsmöte den
9 februari 2019 kl.15.00 i Grottbyn, Höör.
Närvarande: X medlemmar/intressenter

§

Ärende

Beslut

1.

Mötets öppnande

Shetland syds ordförande Magnus Archenholtz förklarar
årsmötet öppnat.

2.

Val av mötesordförande

Till mötesordförande valdes X.

3.

Val av mötessekreterare

4.

Val av
justeringspersoner,
tillika rösträknare

5.

Upprättande av
röstlängd

Avvaktar uppgörande av röstlängd tills det blir aktuellt.

Godkännade av mötets
behöriga utlysande

Årsmötet ansågs vara utlyst i tid på hemsida, facebook,
instagram och i tidningen samt personligt brev.

Fastställande av
dagordning

Godkännes.

Föredragning av
styrelsens
verksamhetsberättelse

Årsmötet fick en stund till att själva läsa igenom
verksamhetsberättelsen. Berättelsen godkännes och lades till
handlingarna.

Föredragning av
styrelsens räkenskaper

Räkenskaperna gicks igenom och godkändes.

6.

X valdes att föra dagens protokoll.
Valdes X och X att bredvid mötesordförande justera dagens
protokoll.

7.

8.

9.

10.
Revisionsberättelse uppläses av revisorn X (se bilaga 1).

Föredragning av
revisionsberättelsen

11. Fråga om ansvarfrihet
för styrelsen

Revisorerna godkänner revisionen
Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet för 201x.

12. Fastställande av

Fastställande av körersättning ges med 18.50kr/mil.

eventuella ersättningar

13. Val av

Valdes X.

styrelseordförande för ett
år

14. Fastställande av antalet
ledamöter och
suppleanter

15. Val av ledamöter

Ledamöter 5-7 st
Suppleanter 3-5st.
Följande valdes enligt valberedningens förslag:
x fyllnadsval för x på 1år.
x fyllnadsval för x på 1 år.
x omval på 2 år.
x på 2 år.
x nyval på 2 år.
Sittande:

16. Val av suppleanter

Följande valdes enligt valberedningens förslag:
x omval på 2 år.
x nyval på 2 år.
Sittande:

17. Val av två revisorer
jämte två personliga
suppleanter

18. Fastställande av antalet

Följande valdes enligt valberedningens förslag:
x med personlig suppleant x
x med personlig suppleant x

Ordinarie 3st varav en sammankallande samt 1st suppleant.

ledamöter i
valberedningen

19. Val av valberedning
jämte suppleant

Valdes x till sammankallande. x och x till ordinarie och x som
suppleant.

20. Motioner som

Inga inkomna.

stadgeenligt väckts av
styrelsen eller enskild
medlem

21. Mötets avslutande

.

Utdelning av Syds
hederspriser

Mötesordförande X avslutade mötet.

Unghäststjärnan, årets nya pris, vandringspris delades ut till x
och ägare x.
Högst bedömda diplomsto tilldelades x och uppfödare och
ägare x.
Årets Handlermästare blev x och x.
Årets brukponny tilldelas x med handler x.
Högst bedömda nygodkända hingst tilldelades x och uppfödare
o ägare x.
Årets sydponny blev x.
Vinnare av 10-i-topplistan vanns av x.

Vid protokollet

------------------------------------------------Protokollförare

Justeras

-----------------------------------------------

------------------------------------------Mötesordförande

Justeras

--------------------------------------------

