Protokoll från Djarfurs årsmöte 2012-02-26 på Tölögården
Närvarande: 21 medlemmar, se närvarolista sist i protokollet
1. Mötets öppnande
Karin Andersson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Godkännande av föredragningslista
Dagordningen godkändes.
3. Fråga om mötets behöriga utlysande, röstlängden fastställs
Mötet befanns vara behörigt utlyst.
Röstlängd: 21 personer deltog på mötet, alla medlemmar i föreningen och därmed
röstberättigade.
4. Val av ordförande att föra förhandlingarna
Karin Andersson valdes till mötets ordförande.
5. Anmälan av styrelsens val av sekreterare (för årsmötet)
Styrelsen föreslog Julia Svenker som sekreterare för mötet, vilket antogs av mötet.
6. Val av två justerare tillika rösträknare att jämte ordföranden justera
årsmötesprotokollet
Eva Stark och Louise Rosengren valdes till justerare.
7. Behandling av verksamhetsberättelsen
Verksamhetsberättelsen delades ut, och delrapporter ur denna lästes av respektive ansvariga. Det
konstaterades att inte alla föreningens mål för 2011 har uppfyllts.
Föreningens mål och visioner ändrade enligt förslag från styrelsen, vilket lästes upp av Karin.
Josefine Sjöstrand läste upp Djarfurbladets verksamhetsberättelse. Diskussion om fr.a.
annonspriser och jagande av annonsörer – styrelsen får i uppdrag att se över detta.
Mats Adler läste upp hemsidans verksamhetsberättelse.
Karin Andersson läste Djarfurshopens verksamhetsberättelse.
Ulrika Persson läste tävlingskommitténs verksamhetsberättelse. Diskussion om att ev. dela upp
altKM på två tillfällen, t.ex. vår och höst.
Louise Rosengren läste upp ungdomskommitténs verksamhetsberättelse.
Karin läste verksamhetskommmitténs verksamhetsberättelse.
Mötet godkände och fastställde den föredragna verksamhetsberättelsen.
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8. Behandling av ekonomisk berättelse och föredragning av revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen lästes upp av Josefine Sjöstrand.
(Stor bokföringsmässig förlust för caféverksamheten, se även förra årsmötesprotokollet.)
Mötet godkände revisionsberättelsen.
Revisorerna föreslår bevilja styrelsen ansvarsfrihet först när bokföringsmissarna är utredda och
rättade.
Revisorerna förslår att uppdra åt Giesela Magnusson att mot arvode reda ut 2011 års bokföring
samt utarbeta rutiner kring bokföringen i framtiden.
Diskussion om bokföringsmissar kring café och funktionärsmat - intäkter från cafét syns inte
nånstans i redovisningen.
8,5.
Karins förslag: Ge Giesela i uppdrag att reda ut 2011 års bokföring. Arvode 1000 kr som grund.
Mötet belutade att ge Giesela uppdraget.
Mötet beslutade att genomföra ny revision när bokföringen är utredd, dock senast 1 april 2012
och nya rutiner utarbetade senast 1 maj 2012. + ny kontoplan.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Alt 1) Villkorad ansvarsfrihet
Alt 2) Ajournera mötet map pukt 9 – 14
Votering: alt 1: 9 röster
Alt 2: 5 röster
Årsmötet har gett styrelsen ansvarsfrihet.
10. Val av ordförande på ett år
Karin Andersson valdes
11. Val av sekreterare på två år
Julia Svenker valdes
12. Val av ledamöter på två år
Lena Jovén och Agneta Lindmark valdes.
13. Val av styrelsesuppleanter på två år
Tina Hansen och Hans Ericson till suppleant på två år.

14. Val av revisorssuppleant(er) för två år
I enlighet med valberedningens förslag valdes Åsa Adler till revisorssuppleant på två år.
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15. Val av ombud till SIF:s riksårsmöte samt suppleanter till dessa
Som ombud vid SIF:s riksårsmöte den 17/3 i Upplands Väsby valdes Karin Andersson, Hans
Ericson samt Louise Rosengren. Inga suppleanter valdes.
16. Val av ledamöter i valberedningen varav en sammankallande
Till ledamöter i valberedningen valdes Simon Leidecker, Gisela Magnusson, Nathalie Andersson,
Louise Rosengren. Till sammankallande valdes Gisela Magnusson.
17. Fastställande av medlemsavgift i lokalförening för 2013
Ingen förändring.
18. Tecknande av föreningens firma
Mötet beslutade att föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.
19. Motioner till SIF:s riksårsmöte
Motionerna till riksårsmötet gicks igenom och kommenterades.
20. Föreningens mål och vision för 2012
Djarfur ska under 2012…
* … anordna en öppen tävling och ett klubbmästerskap.
* … att utnyttja förslagen som inkom på höstmöte 2011 för att anordna minst en aktivitet utan
häst, exempelvis en föreläsning och minst en aktivitet med häst, förutom tävlingarna.
* … anordna minst två aktiviteter som riktar sig speciellt till barn/ungdomar.
* … uppmuntra medlemmarna att (hjälpa till) att arrangera aktiviteter.
* … ge ut Djarfurbladet med 2 nummer.
Föreningens verksamhetsmål
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
vara öppna 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 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.
Föreningens vision
Djarfur skall vara Sveriges mest aktiva islandshästförening.
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21. Övriga i förväg anmälda frågor
a. Caféet behöver ny personal
Marie och Tina finns kvar som support till dem som tar över som huvudansvariga för
cafét.
b. Kallelse till årsmöte nästa år
Penga- och miljöbesparande åtgärd: att maila ut kallelsen fr.o.m. nästa år.
c. LagSM-information
Ändrat datum: 26 maj är lagSM uttagningen. Man ställer upp som färdigt lag i
uttagningen. På lagSM ställer Djarfur upp och hjälper Jór. Städdagar på Säve under våren!
22. Övrig information
Den nyinköpta ljudanläggningen går att hyra av Djarfur, mer info på hemsidan.
Info från branschorganisationen Hästföretagarna, distr via Madeleine.
Eva Lind tackade för nomineringen till SIFs eldsjälsutmärkelse.
23 Avtackning avgående styrelsemedlemmar
24. Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet och tackade för intressanta synpunkter och diskussioner.
Dag som ovan
Mötessekreterare
Julia Svenker
Mötesordförande:
Karin Andersson
Justerare:

Justerare:

Eva Stark
Justerat via mail 120320

Louise Rosengren
Justerat via mail 120321
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Närvarolista:
Karin Andersson
Marie Caiman
Hans Ericson
Agnetha Pethrus
Olivia Pethrus
Louise Rosengren
Sofie Falkman
Julia Svenker
Mats Adler
Yvonne Härnström
Boris Isanovic
Susanne Larsson
Giesela Magnusson
Eva Lind
Madelaine Sandström
Annelie Silvander
Josefine Sjöstrand
Eva Stark
Ulrika Persson
Rita Rosberg
Lena Jovén
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