Össjö Hästsällskap
Össjö Byaväg 112
266 91 Munka-Ljungby

www.ossjohastsallskap.se
boka@ossjohastsallskap.se
Org.nr. 83 94 00-5519

Årsmöte Össjö Hästsällskap 26/2 2018, Jaktkaféet Össjö Gård
1. Föreningens ordförande Jan Dülow öppnar mötet.
2. Sittande ordförande, Jan Dülow, valdes som årsmötesordförande.
3. Anna-Maria Yxklinten valdes som sekreterare under årsmötesförhandlingarna.
4. Ingen formell röstlängd gjordes, men medlemslista fanns tillgänglig vid behov.
5. Stämman valde Carin Frisk och Mike Haagensen till protokolljusterare och Mike (stödmedlem) till
rösträknare.
6. Stämman godkände årsmötets dagordning.
7. Årsmötet ansåg att datum och plats för detsamma har blivit i laga ordning utlyst (minst en
månad innan både på hemsidan och Facebook).
8. Uno Yxklinten föredrog verksamhetsberättelsen.
9. Revisorns berättelse, ingen revisionsberättelse inlämnad till årsmötet, ingen revisor
närvarande: Under denna punkt rådde viss förvirring eftersom den valda revisorn Ann-Louise
Tomasson avsagt sig uppdraget den 12/2 2018 (se bild, inskannad).

Brevet från Ann-Louise låg i förenings brevlåda och eftersom vi inte visste detta lämnade Marion
(kassör 2017) över bokföringen till Ann-Louise på kvällen den 12/2 2018. Ann-Louise Tomassons
kritik mot bokföringen togs upp på årsmötet och hennes mail till kassören var tillgängligt i 4
kopior, fria att beskåda och läsas av årsmötesdeltagarna. Årsmötet valde att gå vidare till punkt
10.
10. Kassör Marion Wolff Nielsen föredrog resultaträkningen för 2017 som tyvärr visar på en förlust
för det gångna året. Anledningen till detta var kraftigt ökade kostnader för den internationella
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sommartävlingen 2017 jämfört med 2016. Som en följd av detta informerades årsmötesdeltagarna att det inte blir internationella tävlingar 2018, utan vi nöjer oss med nationella.
Balansräkningen gicks igenom av Uno Yxklinten och trots förlusten är föreningens ekonomi god
med ett eget kapital på 125.970,70.
11. Ansvarsfrihet för 2017 års styrelse: Här diskuterades det om beslutet om ansvarsfrihet skulle
skjutas upp p.g.a. Ann-Louise Tomassons kritik eller ej. Förslag att skjuta på ansvarsfrihetsfrågan
en vecka eller en månad för att tillåta opartisk genomgång av bokföringen och ta beslut på ett
extra allmänt möte lades fram av styrelsen, men årsmötet valde att ta beslut om ansvarsfrihet på
årsmötet. Stämmans deltagare valde att rösta enhälligt för att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för
2017, utifrån resultat- och balansräkningen och det faktum att det är 2017 års styrelse som
utvecklat och drivit föreningen på ett bra sätt.
12. Styrelsen ska under 2018 bestå av 6 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter.
13. Årsmötet valde Jan Dülow till ordförande i föreningen för 2018.
14. Övriga ledamöter valdes enhälligt efter valberedningens förslag: Anna-Maria Yxklinten, Hanna
Lembke, Jörgen Åberg, Ursula Thell och Uno Yxklinten. Suppleanter: Carin Frisk och Rebecca
Barwich.
15. Ungdomsledamot är Thea Åberg.
16. Inget intresse visades av medlemmar att driva olika sektioner.
17. Förtroendevalda revisorer: Marion Wolff Nielsen och Daniel Forsback; Revisorssuppleant: Agneta
Falkengren.
18. Valberedningen består av 2 ledamöter
19. Maria Åberg och Louise Yxklinten Moberg valdes som valberedning.
20. Ingen enskild medlem blev utsedd utan den som vill får åka.
21. Årsavgiften kommer att vara densamma även under 2019.
22. Inga övriga ärenden.
23. Mötet avslutades.

Protokolljusterare
Carin Frisk

Mike Haagensen

