Protokoll från Djarfurs årsmöte 2007-01-28 på
Hanhalsgården
Närvarande: 26 1 medlemmar, se närvarolista sist i protokollet
§1.

Mötets öppnande
Josefine Sjöstrand öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§2.

Godkännande av föredragningslista
Några punkter var tillagda respektive ändrade mot den dagordning som fanns med i kallelsen i
Djarfurbladet.
Den nya dagordningen gicks igenom och godkändes av mötet.

§3.

Frågan om mötets behöriga utlysande, röstlängden fastställs
Kallelse till mötet gick ut i Djarfurbladet i december, och har även funnits på hemsidan sedan
dess.
Röstlängd: 26 personer deltog på mötet, alla medlemmar i föreningen och därmed
röstberättigade.

§4.

Val av ordföranden att föra förhandlingarna
Sittande ordförande (Josefine Sjöstrand) valdes till mötets ordförande.

§5.

Val av sekreterare
Sittande sekreterare (Karin Andersson) valdes till mötets sekreterare.

§6.

Val av två justerare tillika rösträknare att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet
Eva Lind och Ulrika Persson valdes till justerare och rösträknare.

§7.

Behandling av verksamhetsberättelsen
Föreningens verksamhetsberättelse gicks igenom. Vi konstaterade att verksamhetskommittén
tyvärr haft ett motigt år med extremt dålig uppslutning till föreslagna aktiviteter. Det uppvägs
dock i viss mån av att ungdomskommittén haft det bästa året någonsin (?) med massor av
roliga aktiviteter och engagerade ungdomar.
På materialsidan har T-shirts, klistermärken och tygmärken köpts in till Djarfurshopen.
Islandshästens dag genomfördes i augusti med bra uppslutning trots dåligt väder, och gav en
liten vinst till föreningen.
Djarfurbladet förde en tynande tillvaro i början av 2006, men avslutades med utgivning av ett
riktigt Djarfurblad. Sofie Falkman tog över redaktörskapet.
Två tävlingar har genomförts under året. Djarfur Open genomfördes som ett samarrangemang
med Falki på deras bana i Falkenberg, vilket fungerade bra. Alternativ KM utgick p.g.a. full
fokus på Islandshästens dag. Samarrangemang av TREC-tävling med Vaengur blev inte av.
Djarfur KM arrangerades på Sävebanan med rekordlågt deltagande. Detta förklaras dels av att
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tävlingsplatsen blev klar sent, och dels var det längre till banan för många. Dessutom
krockade tävlingen med en del andra stora tävlingar.
Djarfurtävlingarna hade traditionsenligt fint väder både på våren och på hösten!
Hemsidan har uppdaterats löpande under året med information från klubben. Bidrag i form av
text och bilder mottages gärna! Hemsidan har även fått en egen domän (www.djarfur.se).
En fråga uppkom på mötet om man kan slå samman verksamhetskommittén med
tävlingskommittén? Spontant tyckte mötet att dessa två kommittéer är varandras motsatser
och komplement. Frågan bör utredas vidare om beslut om sammanslagning ska kunna tas.
§8.

Behandling av ekonomisk berättelse och föredragning av revisorernas berättelse
Under 2006 var klubbens intäkter mindre än föregående år p.g.a. färre medlemmar samt färre
starter på tävlingarna. På utgiftssidan har en del inköp gjorts till Djarfurshopen, förutom det
löpande i form av tidningstryck och porto.
Revisor Fredric Bark läste upp revisionsberättelsen, och berömde kassören för den noggranna
och tydliga rapporten.
Revisorerna förordade ansvarsfrihet för styrelsen.

§9.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2006.

§10. Fastställande av antal styrelsemedlemmar i styrelsen
Under 2006 var det 12 medlemmar i styrelsen. För 2007 är antalet medlemmar oförändrat.
§11. Val av ordförande på ett år
Valberedningens förslag är Hans Ericson. Inga fler förslag inkom. Hans valdes enhälligt och
presenterade sig själv kort för mötet.
§12. Val av kassör på två år
Valberedningens förslag är Lena Hedlund för omval. Inga andra förslag inkom. Lena
omvaldes enhälligt.
§13. Val av ledamöter på två år
Fyllnadsval av ledamot på ett år för Hans Eriksson: Valberedningens förslag är Sofie
Falkman. Inga andra förslag inkom. Sofie valdes enhälligt.
Val av ledamot på två år: Valberedningens förslag är nyval av Eva Stark. Inga andra förslag
inkom. Eva valdes enhälligt.
Val av ledamot på två år: Valberedningens förslag är omval av Louise Rosengren. Inga andra
förslag inkom. Louise omvaldes enhälligt.
§14. Val av suppleanter på två år
Fyllnadsval för Sofie Falkman på ett år: Valberedningens förslag är Tina Bodin. Inga andra
förslag inkom. Tina valdes enhälligt.
Val av suppleant på två år: Valberedningens förslag är omval av Giesela Edström. Inga andra
förslag inkom. Giesela omvaldes enhälligt
Val av suppleant på två år: Valberedningens förslag är omval av Monica Åkesson. Inga andra
förslag inkom. Monica omvaldes enhälligt.
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§15. Val av revisor samt revisorssuppleant på två år
Valberedningens förslag på revisor på två år är Cecilia Bark. Inga fler förslag inkom. Cecilia
valdes enhälligt.
Valberedningens förslag på revisorssuppleant på två år är Josefine Sjöstrand. Inga fler förslag
inkom. Josefine valdes enhälligt.
§16. Val av ombud till riksårsmötet samt suppleanter till dessa
Grundat på medlemsantalet som är färre än 150 huvudmedlemmar ska tre representanter till
riksårsmötet väljas:
Nathalie Andersson, Louise Rosengren och Erica Hjelm valdes som ordinarie.
Hans Ericson, Birgitta Nilsson och Josefine Sjöstrand valdes som suppleanter.
§17. Val av ledamöter i valberedningen varav en sammankallande
Mötet föreslog omval av föregående års valberedning. De är: Ulrika Persson, Eva Lind och
Marie Caiman. Eva Lind är sammankallande.
Denna trio accepterade förslaget och valdes enhälligt.
§18. Fastställande av medlemsavgift i lokalförening för nästföljande år
För 2007 höjs Djarfurs medlemsavgift med 20 kr pga. att SIF höjer med 20 kr.
Medlemsavgiften fastställdes enligt detta förslag.
Förslag kom på att klubben skickar ut inbetalningskort för medlemsavgiften. Förslaget
överlåtes på den valda styrelsen att lösa under 2007.
§19. Tecknande av föreningens firma
Ordförande och kassören får teckna klubbens firma var och en för sig.
§20. Motioner till riksårsmötet
Motionerna gicks igenom och diskuterades för att Djarfurs representanter på riksårsmötet ska
veta föreningens mening. Föreningens representanter på riksårsmötet har frihet att ändra
ståndpunkt om nya fakta framkommer på mötet.
§21. Föreningens mål och vision för 2007
Föreningens mål
Djarfur ska under 2007…
* … anordna en öppen tävling och ett klubbmästerskap.
* … anordna minst en aktivitet utan häst, exempelvis en föreläsning.
* … anordna minst en aktivitet med häst, förutom tävlingarna.
* … anordna minst två aktiviteter som riktar sig speciellt till barn/ungdomar.
* … ge ut Djarfurbladet med 4 nummer.
Föreningens vision
Djarfur vill fortsätta verka för att sprida och öka kunskapen om islandshästen och dess unika
egenskaper, anordna aktiviteter för medlemmarna samt arbeta för att knyta nya medlemmar
till föreningen. För att kunna erbjuda medlemmarna fler och bättre aktiviteter vill vi gärna
hitta former för samarbete med våra grannföreningar, men framför allt vara en förening för
alla våra medlemmar: med eller utan egen häst och på olika kunskapsnivåer. Vi ser det också
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som mycket viktigt att behålla och öka antalet ungdomar i föreningen, och vill därför erbjuda
aktiviteter som riktar sig speciellt till ungdomarna. Så arbetar vi bäst vidare för att bibehålla
och öka sammanhållningen i Djarfur.
Förslaget antogs av årsmötet.
§22. Övriga i förväg anmälda frågor
a. Finns det några medlemmar som vill engagera sig i materialfrågan?
När vi tagit fram nya profilprodukter till Djarfurshopen har det inkommit både
ris och ros i efterhand när varorna väl är framme. Det tycker vi i styrelsen är
synd, varför en grupp efterfrågas för att avlasta styrelsen diskussioner om
utseendefrågor på Djarfurprodukter. Denna grupp ska vara rådgörande till
styrelsen, som har det yttersta ansvaret att besluta. Förslagsvis skulle gruppen
också kunna stå för inventering och ansvar för Djarfurshopen.
Årsmötet beslutade att införa en designkommitté. Medlemmar efterlyses via
hemsidan och Djarfurbladet.
b. Efterlysning av ny verksamhetsansvarig
Hans Ericson är just nu ensam i verksamhetskommittén. Fler medlemmar
behövs. Kontakta styrelsen om du är intresserad!
c. Efterlysning: Har Djarfur någon ordförandeklubba?
Nix! Finns någon händig snickare i klubben? Eller kan Monica fjäska med
träslöjden? Styrelsen får i uppgift att ordna fram en ordförandeklubba.
d. Tävlingskommittén behöver tillskott i form av funktionärsansvarig. Kontakta
Ulrika Persson!
§23. Övrig information
a. Tävlingar: Djarfur Open blir 5-6 maj på Anderssons Gård. Djarfur KM blir i
september på Klevsviksbanan, men det planerade datumet måste ändras p.g.a.
att flera andra tävlingar i regionen ligger på samma datum, vilket bl.a. medför
problem att hitta domare. Detta trots att Djarfur hade framfört önskemål om att
ha KM 16 september på Vesturs höstmötet när vi skulle försöka samordna
tävlingarna i Västsverige.
b. Info från Vestur: Suzanne berättade om Vesturs verksamhet. Höstmötet var
mycket bra med intressanta föreläsningar och diskussioner. Tyvärr var det bara
en deltagare från Djarfur, vilket var lite synd. Förutom detta har man haft flera
möten med ungdomar, några var bra några mindre bra. En clinic för ungdomar
med Johanna Elgholm hölls i Sätila. Den hade endast 14 deltagare. Tyvärr har
information inte gått ut så bra under året pga. problem med att få hemsidan
uppdaterad.
För 2007 planeras en stafettaktivitet för alla Vesturmedlemmar (föreningar)
som ska avslutas med en stor fest i Göteborg eller i Borås.
Planering pågår av en Vestur Cup. Tanken är att varje torsdag ska en enkel
kvällstävling hållas av de olika Vesturföreningarna. Siffrorna rangordnas till en
stor Vesturfinal. Ambitionen är att hålla det i ett litet enkelt format. Innebär att
det finns en liten tävling varje torsdag i Vestur!
SIF är inte riktigt med på noterna ännu. Tävlingen är tänkt att bli officiell.
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Utredning pågår just nu om veterinärfrågan, eftersom man vill slippa
veterinärer.
Den 11 februari kl 13.00 på Kviberg är det årsmöte i Vestur. SISU håller
föredrag och bjuder på lunch. Föranmälan, se Vesturs hemsida!
Vestur samordnar regionsbidrag. Dessa kan bara sökas via Vestur.
Medlemsföreningarna kan söka bidrag hos Vestur, men endast mot
motprestationer i form av t ex aktiviteter för ungdomarna.
I Vestur är det ny ordförande på gång, och Suzanne är förtröstansfull inför
fortsättningen.
c. Höjning av medlemsavgift för 2008: SIF har förutom höjningen på 20:beslutat om en obligatorisk försäkring för alla medlemmar som kostar 10:/medlem. Detta gäller redan från i år, men Djarfur har missat den
informationen. För att komma ikapp ”glappet” påannonserar årsmötet en
höjning med 10 kr från nästa år.
d. Josefine och Suzanne avtackades, eftersom de lämnar styrelsen. Stort tack
för bra insatser och varmt välkomna tillbaka en annan gång!
§24. Mötets avslutande
Mötet avslutades i god ordning, och därefter avåts smörgåstårtan som var god!

Dag som ovan

Karin Andersson
Mötessekreterare
Karin Andersson
Josefine Sjöstrand
Mötesordförande
Josefine Sjöstrand
Ulrika Persson

Eva Lind

Justerare
Ulrika Persson

Justerare
Eva Lind
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Närvarolista
Benny Sjöstrand
Birgitta Nilsson
Cecilia Bark
Erica Hjelm
Eva Börjesson
Eva Lind
Eva Stark
Fredric Bark
Giesela Edström
Hans Ericson
Johanna Ahlström
Josefine Sjöstrand
Karin Andersson
Laila Björn
Lena Hedlund
Linda Börjesson
Linnea Adler
Louice Sporrsäter
Louise Rosengren
Marie Caiman
Monica Åkesson
Sara Nilsson
Suzanne Adamson
Tina Bodin
Ulrika Persson
Åsa Adler
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