2019-03-17

Protokoll
KHH årsmöte 2019-03-17

Plats:

SkiData-huset, Hannäs

Tid:

17.00-18.00

Deltagare: Karin Ekbro Wendel, Glaumur
Nina Eberleh, Glaumur
Elin Nilsson, VLFF
Helena Österberg, VLFF
Britt Nilsson, VLFF
Gunnar Nilsson, VLFF
Ann-Sophie Björkman, WKS
Diana Johansson, WKS
Britt Lööv, WKS
Astrid Locke, WKS
Mia Gillstedt, WKS
Angelica Gillstedt, WKS

§1

Årsmöte förklarades för öppnat av föreningens ordförande.

§2

Dagordningen fastställdes.

§3

Beslutades att röstlängd skulle fastställas om så krävdes.

§4

Fastställdes att kallelse till årsmötet skett i enlighet med stadgarna.

§5

Fastställdes att årsmötet var beslutsmässigt.
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§6

Följande mötesfunktionärer valdes:
Ordförande: Diana Johansson
Sekreterare: Britt Lööv
Protokolljusterare/rösträknare: Karin Ekbro Wendel och Ann-Sophie
Björkman

§7

Mötesdeltagarna läste igenom verksamhetsberättelsen och denna
godkändes med följande kommentarer:
-

Det bör framgå att KHH ska vara öppet för aktiviteter och
samarbeten med andra föreningar
Fjordhästföreningens hösttävling i dressyr och hoppning med
klubbmästerskap saknas

§8

Kassören redogjorde för 2018 års ekonomiska händelser och den
ekonomiska berättelsen godkändes.

§9

Kassören läste upp revisionsberättelsen då revisorn inte var
närvarande vid mötet.

§ 10

Resultat- och balansräkning fastställdes.

§ 11

Årsmötet beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet.

§ 12

Inga motioner och förslag hade inkommit till årsmötet.

§ 13

Inga frågor rörande ersättningar var aktuella.

§ 14

Förslag till verksamhetsplan presenterades. Planen godkändes som
underlag för styrelsens arbete under 2019.

§ 15

Medlemskapet i KHH ingår i respektive förenings medlemsavgift och
avgiften är oförändrad (200 kr).

§ 16

Budget för 2019 presenterades och årsmötet gav den sitt stöd.

§ 17

Mötet beslutade att styrelsens ledamöter även fortsättningsvis ska
utgöras av två medlemmar och en ersättare från vardera av de
ingående föreningarna.
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Styrelsens ledamöter 2019
Förening

Ledamot

Glaumur

Karin Ekbro Wendel
Meddelas senare
Nina Eberleh (suppl)

Fjordhästföreningen

Elin Nilsson
Helena Österberg
Gunnar Nilsson (suppl)

Wermlands Körsällskap

Diana Johansson
Britt Lööv
Ann-Sophie Björkman (suppl)

§ 18

Årsmötet gjorde följande val av funktionärer på ett år:
Styrelseordförande:
Vice ordförande:
Sekreterare:
Kassör:

Diana Johansson, WKS
Karin Ekbro Wendel, Glaumur
Britt Lööv, WKS
Nina Eberleh, Glaumur

§ 19

Mötet valde Marie Bryske till revisor och Thomas Larsson till
revisorssuppleant.

§ 20

Firma tecknas av ordförande Diana Johansson (xxxxxx-xxxx) och kassör
Nina Eberleh (xxxxxx-xxxx) var för sig.

§ 21

Beslutades att valberedning för KHH styrelse hanteras av respektive
förening.

§ 22

Beslutades att KHH årsmöte 2020 hålls under vecka 11 (kl 18.00). KHHs
ingående föreningar förväntas ha hållit sina respektive årsmöten före
vecka 11.
Kallelse publiceras på KHHs och ingående föreningars hemsidor senast
fyra veckor för årsmötet. Vidare spridning av nämnda kallelse sker av
respektive förening. Plats för mötet är SkiData-huset, Kils Hästcenter.
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§ 23

Övriga frågor
Hyran för SkiData-huset – KHH för dialog med Kils kommun angående
hyresbefrielse i enlighet med det som står på kommunens hemsida. I
dialogen har framkommit att det som menas med texten på hemsidan
är hyresfrihet vid nyttjande av sporthallar m m. Frågan är dock inte
slutdiskuterad. Karin Ekbro kommer att titta närmare på detta utifrån
de olika avtal som berör KHH.

§ 24

Mötets ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

...............................................................
Britt Lööv

Mötesordförande

..................................................................
Diana Johansson

Justeras

...............................................................
Karin Ekbro Wendel

..................................................................
Ann-Sophie Björkman
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