Protokoll från Djarfurs årsmöte 2006-01-29 på
Hanhalsgården
Närvarande: 33 medlemmar, se närvarolista sist i protokollet
§1.

Eva Börjesson hälsade alla välkomna och öppnade årsmötet.

§2.

Förslaget till dagordning godkändes.

§3.

Mötet befanns vara behörigt utlyst. 33 medlemmar närvarade.

§4.

Eva Börjesson valdes till mötesordförande.

§5.

Karin Andersson valdes till mötessekreterare.

§6.

Laila Björn och Erica Hjelm valdes till justeringsmän (kvinnor) och rösträknare.

§7.

Klubbens verksamhetsberättelse gicks igenom och godkändes av årsmötet.

§8.

Genomgång av ekonomisk berättelse: Vid årsbokslutet hade klubben ca 18.000:- i
kassan, varav största delen kommer från medlemsavgifter. Vidare har klubben fått
3700:- från Vestur, och ca 2000:- i vinst från våra tävlingar. Under året har man
inventerat två gånger. Klubbens lager har ökat i och med inköp av fleecetröjor.
Genomgång av revisionsberättelse: Fredric Bark har granskat klubbens räkenskaper
andra relevanta handlingar. På balansdagen fanns 26.223:- på kontot, vilket stämmer
med klubbens räkenskaper.
Den ekonomiska berättelsen och revisionsberättelsen godkändes av årsmötet.

§9.

Årsmötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen.

§10.

Josefine Sjöstrand valdes till ny ordförande för Djarfur.

§11.

Karin Andersson valdes till sekreterare på två år.

§12.

Hans Eriksson, Louice Sporrsäter och Nathalie Andersson valdes till styrelseledamöter
på två år.

§13.

Erica Hjelm och Sofie Falkman valdes till styrelsesuppleanter på två år. Monica
Åkesson och Giesela Edström valdes till styrelsesuppleanter på ett år (fyllnadsval).

§14.

Fredric Bark valdes till revisor på två år.

§15.

Ulrika Persson, Marie Caiman och Eva Lind valdes till ledamöter i valberedningen.

§16.

Som ombud till riksårsmötet i Kallhäll 25 februari 2006 valdes Lena Hedlund, Hans
Eriksson, Nathalie Andersson och Fredrik Mononen. Som reserver valdes Erica
Hjelm, Monica Åkesson, Sara Nilsson och Susanne Johansson.

§17.

Suzanne Adamson och Laila Björn valdes till ombud/representanter till Vestur.

§18.

Medlemsavgifter för 2006 fastställdes till samma avgift som för 2005. Vid aviserad
höjning från SIF inför 2007 skall styrelsen avisera detta i Djarfurbladet för beslut på
årsmöte 2007.
Information om provmedlemsskap (enligt beslut från SIF) skall läggas ut på hemsidan.

§19.

Motioner till riksårsmötet gicks igenom, varav tre var lagda från Djarfur. Motionen
om programvarustöd för separat rapportering av ungdomars tävlingsresultat bifalles,
motionen om förslag om underlättande att få domare till mindre tävlingar bifalles ej,
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motion om slopande av veterinär på gångartstävlingar kan SIF inte besluta i p g a att
det är Jordbruksverket som fastställt reglerna. Dock uppmanades de som deltar på
riksårsmötet att be SIF:s styrelse att redogöra för läget i frågan. Vaengurs motion om
sits och inverkningar på tävlingar bifalles ej. Ofeigurs motion om att lokalklubbarna
skall få skicka två ungdomsrepresentanter på riksungdomsmötet kommer ej att bifallas
av ekonomiska skäl, även om förslaget är behjärtansvärt. Inge Johanssons förslag om
ny organisation för SIF lämnade Djarfurs årsmöte till deltagarna vid riksårsmötet att
besluta om att bifalla eller icke bifalla. Dock tyckte årsmötet i princip att förslaget bör
bifallas.
Sammanfattningsvis lämnar klubben ansvaret till representanterna på riksårsmötet att
rösta för Djarfur så som de finner bäst lämpligt efter att ha hört diskussionerna på
riksårsmötet.
§20.

Information från våra kommittéer och målen för 2006:
•

Tävlingskommittén meddelade att Djarfur Open planeras till 6-7/5, och KM
16/9. Inget alternativ-KM är planerat eftersom planer finns att hålla en
Islandshästens dag. Tre domare är klara till Djarfur Open, men veterinär och
bana är ej klart. Offertförfrågan ligger ute till banorna i området. Vidare har en
förfrågan inkommit från den nya klubben Falki om att ha Djarfur Open på
deras bana i Falkenberg för att främja samarbete mellan klubbarna. Förslag
kom även upp om att förlägga tävlingen till Sävebanan.
Tävlingskommittén fick i uppdrag att inventera banorna i regionen med
avseende på priser.
Vaengur har föreslagit en gemensam TREC-tävling, men i dagsläget vet vi inte
om den blir av.

•

Verksamhetskommittén har under året anordnat ett par föreläsningar och några
gemensamma ritter. Den nya styrelsen får i uppdrag att blåsa nytt liv i
verksamhetskommittén.

•

Ungdomskommittén har kommit igång under året, med ett inledande möte där
ungdomarna själva fick komma med förslag på aktiviteter, samt ett
uppträdande med luciatåg i Stall Klevsvik (mycket uppskattat). I år har man
genomfört en filmkväll, och fler är inplanerade. Dessutom planeras långritt,
övernattning samt en kurs.

•

Djarfurbladet har fortfarande ingen ny redaktör. Årsmötet föreslår att en grupp
på ca 3 personer bildar en redaktion som ansvarar för utgivningen. Eva Lind
berättade att de senaste åren har arbetet att göra tidningen varit mycket enkelt
för henne, eftersom hon har stor rutin på detta. ”Hemligheten” är att ha koll på
vad som händer i klubben och att veta vem som skall vara med på vilken
aktivitet för att kunna hitta skribenter och fotografer. Eva har även bra
kontakter med tryckeri med mera, och står gärna till tjänst med råd och hjälp
för att komma igång. På mötet anmälde Titti Hall sig som intresserad av att
vara med i en redaktionsgrupp. Minst två till behövs, varav en gärna får vara
en ungdom! Målsättningen är att publicera tidningen 4 ggr/år.

•

Hemsidan har fått en ny webbmaster, Åsa Adler. Åsa gör uppdateringar och
sköter underhållet, men kommer inte att göra några stora förändringar i
upplägget av sidan. Hon behöver dock hjälp med input! Åsas mailadress finns
på hemsidan, under fliken ”Webmaster”.
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Mail kommer att skickas ut till maillistan när något har uppdaterats på
hemsidan.
§21.

Klubbens mål och inriktning: ”Djarfur vill fortsätta att verka för att sprida och öka
kunskapen om islandshästens egenskaper och dess mångsidighet, anordna aktiviteter
för medlemmarna och få dessa mer aktiva samt arbeta för att knyta nya medlemmar
till klubben. Djarfur vill fortsätta vara en klubb för alla – såväl med, som utan egen
häst, proffs eller icke-proffs, samt arbeta vidare för att bibehålla sammanhållningen i
klubben.”

§22.

Beslut om tecknande av klubbens firma beviljades av årsmötet för ordförande Josefine
Sjöstrand och kassör Lena Hedlund var och en för sig.

§23.

Övriga frågor:

§24.

•

Redaktör för Djarfurbladet avhandlades under punkt 20.

•

Webmaster är nu Åsa Adler, avhandlades under punkt 20.

•

Tävlingskommittén efterlyser ny café-ansvarig. Kristina Sporrsäter som
tidigare har hållit i caféet har avgått. Ett förslag från tävlingskommittén är att
bilda en cafégrupp där flera personer hjälps åt. Ett annat förslag på lösning är
att Monica Åkesson övertar caféansvaret – men det förutsätter att vi får en ny
funktionärsansvarig.
En lista cirkulerades på årsmötet där frivilliga kunde anmäla sig till
cafégruppen, samt villiga att baka några kakor till tävlingarna.

•

En fråga om öronmärkning av ungdomarnas pengar (exempelvis bidrag från
Vestur) kom upp. Den nya styrelsen får besluta om detta i samband med
budgetarbetet.

•

Eva Börjesson avgår även från tävlingskommittén, och därmed behöver vi ha
en ny plats för förvaring av klubbens material, såsom stolar, bord, parasoller,
rosetter mm. Finns det någon Djarfurmedlem med gott om förrådsutrymme
som kan tänka sig detta? Kontakta i så fall tävlingskommittén.

•

Islandshästens dag 2006: Ett förslag att arrangera islandshästens dag 2006
presenterades. Då intresset på årsmötet föreföll svagt är det osäkert om
klubben orkar hålla i ett arrangemang av den storleken. Styrelsen får i uppdrag
att kontakta närliggande klubbar, exempelvis Vaengur och Falki, för att höra
om de är intresserade av ett samarrangemang. Förslaget om Islandshästens dag
kommer även att läggas ut på hemsidan, för att om möjligt hitta intresserade
drivande krafter den vägen.
Revisor Fredric Bark påpekade vikten av att göra en budget för den här typen
av arrangemang, för att säkerställa att det ekonomiska resultatet blir som
eftersträvat.

•

Klubben har under året köpt in fleecetröjor (pris 300:-/st), samt filmer som kan
hyras för 30:-/helg. Se hemsidan för vidare information.

Mötets ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse. Avgående
styrelsemedlemmar, tidningsredaktör och webmaster tackades för sitt arbete med
blommor.
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Dag som ovan

Mötessekreterare
Karin Andersson

Justerare
Erica Hjelm

Justerare
Laila Björn
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Närvarolista
Eva Börjesson
Karin Andersson
Sara Nilsson
Felicia Edenhammar
Erica Hjelm
Nathalie Andersson
Fredrik Mononen
Marie Johansson
Linda Börjesson
Lisbeth Zachrisson
Titti Hall
Marie Caiman
Eva Stark
Josefine Sjöstrand
Giesela Edström
Laila Björn
Susanne Johansson
Monica Åkesson
Birgitta Nilsson
Louise Rosengren
Petra Tomason
Linnea Adler
Åsa Adler
Fredric Bark
Cecilia Bark
Lena Hedlund
Hans Eriksson
Ulrika Persson
Ulla Terneby
Titti Nenzelius
Eva Lind
Louice Sporrsäter
Suzanne Andamsson

5(5)

