2014-02-23

Protokoll
KHH årsmöte 2014-02-23
Plats:

SkiData-huset, Hannäs

Tid:

17.00-19.00

Deltagare: Nina Eberleh, Glaumur
Lennart Eberleh, Glaumur
Pontus Ullgren, Glaumur
Bengt Nilsson, Glaumur
Marianne Kjellström, Glaumur
Gunnar Nilsson, VLFF
Britt Nilsson, VLFF
Lars-Åke Boman, VLFF
Laila Marklars, WKS
Ann-Sophie Persson, WKS
Britt Lööv, WKS

§1

Föreningens första årsmöte förklarades för öppnat av Ann-Sophie
Persson.

§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.

§6

Följande mötesfunktionärer valdes:
Ordförande: Ann-Sophie Persson
Sekreterare: Britt Lööv
Protokolljusterare: Laila Marklars och Nina Eberleh
Rösträknare: Laila Marklars och Nina Eberleh

§7

Vid detta första årsmöte i KHH redogjorde Lennart Eberleh kortfattat
för Leader-projektet Kils Hästcenter Hannäs och dess resultat.

§8

Vid detta första årsmöte i KHH fanns ingen ekonomisk berättelse.

§9

Föredragning av revisionsberättelse ej aktuell.
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§ 10

Vid detta första årsmöte i KHH fastställdes ingående balans för 2014 till
0 kr.

§ 11

Beslut i frågan om ansvarsfrihet för ledamöterna i styrelsen ej aktuell.

§ 12

Rutin för boxanvändning diskuterades och godkändes med ändringar
rörande bl a rengöring av boxar och ansvar för tillgång på spån.
Dokumentet ska göras tillgängligt på respektive förenings hemsida
samt skickas ut till alla som hyr box på årsbasis. Uppdaterat dokument
bifogas.

§ 13

Inga frågor rörande ersättningar var aktuella.

§ 14

Plan för gemensamma arbetsdagar gicks igenom och godkändes (26/4,
14/6, 9/8 och 4/10).

§ 15

Medlemskapet i KHH ingår i respektive förenings medlemsavgift. Kils
kommun kommer att kontaktas för att ta reda på hur KHH ska redovisa
detta medlemskap i samband med ansökan om föreningsbidrag.

§ 16

Kassören presenterade budgetförslag som godkändes av mötet.
Bifogas.

§ 17

Mötet beslutade att styrelsens ledamöter fortsatt ska utgöras av två
medlemmar och en ersättare från vardera av de ingående
föreningarna.
Styrelsens ledamöter 2014

§ 18

Förening

Ledamot

Mandattid

Wermlands Körsällskap

Ann-Sophie Persson
Britt Lööv
Laila Marklars (suppleant)

2 år
1 år
1 år

Fjordhästföreningen

Lars-Åke Boman
Gunnar Nilsson
Lennart Adolfsson (suppl)

2 år
1 år
1 år

Glaumur

Pontus Ullgren
Nina Eberleh
Vakant

2 år
1 år
1 år

Årsmötet valde Pontus Ullgren till styrelsens ordförande och Nina
Eberleh valdes till kassör. Båda valdes på en tid av ett år. Övriga
funktionärer utses av styrelsens konstituerande möte.
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§ 19

Mötet valde Bengt Nilsson och Ing-Marie Haraldsson till revisorer.
Mötet beslutade att endast utse en ersättare och Eva A Jansson valdes
till denna roll.
Mötet beslutade att man ska sträva efter att kassörerna i de tre
föreningarna samverkar med KHHs kassör. Ing-Marie Haraldsson är
kassör i WKS.

§ 20

Beslut om firmatecknare tas vid styrelsens konstitueringsmöte.

§ 21

Beslutades att valberedning för KHH styrelse hanteras av respektive
förenings valberedning.

§ 22

Beslutades att nästa årsmöte hålls sista söndagen i februari 2015.
Kallelse sker via hemsidan.

§ 23

Övriga frågor:
Dag för dag (Kils kommun) – Information lämnas av var förening för sig.
Nina Eberleh lämnar information om Hästens dag.

§ 24

Mötets ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

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

..................................................................
Ann-Sophie Persson
Mötesordförande

Justeras

...............................................................
Nina Eberleh

..................................................................
Laila Marklars
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