
Protokoll Digitalt Årsmöte 
Islandshästföreningen Austur  

Tisdag 16 februari 2021 kl 18.00 
 

DELTAGARE:  
Anna Olsson, Cajsa Håkansson (u), Camilla Jåfs, Christina Rohdin-Alm, EmmaLi Andersson (u), 
Gunilla Sterner, Ingrid Jacobsson, Ingrid Wahlén, Jonathan Falk-Flodman (u), Karin Ruger, 
Lisa Coudec, Lisa Lindblad, Lisa Raufi, Marguerite Strandsten, Marianne Lyttkens, Monika 
Östberg, Tina Mårtensson, Therese Sjöberg, Therese Sonehag, Ulla Sköldstam, Zenita 
Strandänger  
 
 
1§ Mötets öppnande 
Ordförande Zenita Strandänger hälsade alla välkomna till detta dubbelt historiska årsmöte - 
föreningens första digitala årsmöte och dessutom året när föreningen fyller 30 år. 
 
2§ Val av mötesordförande och mötessekreterare 
Therese Sonehag valdes till mötesordförande och Ingrid Wahlén till sekreterare. 
Det informerades om att mötesordförande Therese och bisittare Zenita Strandänger 
befinner sig fysiskt på samma plats för att kunna hjälpas åt med det praktiska kring mötet. 
 
3§ Fråga om mötets behöriga utlysande 
Samtliga årsmöteshandlingarna har i god tid funnits tillgängliga på föreningens hemsida. 
Länk till mötet har skickats ut via IOL till alla medlemmar som betalt årsavgiften för 2021 och 
även lagts in i föreningens medlemsgrupp på FB. Mötet ansåg att årsmötet var behörigt 
utlyst. 
 
4§ Fastställande av föredragningslista 
Dagordningen fastställdes 
 
5§ Fastställande av röstlängd för mötet 
I händelse av votering finns aktuell medlemslista hos mötesordförande med bisittare. 
 
6§ Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 
Monika Östberg & Camilla Jåfs valdes att justera protokollet. 
 
7§ Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för 2020 
Mötet ansåg att samtliga handlingar kunde godkännas. 
 
8§ Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under 2020 
Ingrid Wahlén läste upp revisionsberättelsen, som därefter lades till handlingarna. 
 
9§ Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 
 



10§ Fastställande av verksamhetsplan och ekonomisk plan för 2021 
Mötet godkände styrelsens plan. 
 
11§ Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 
Inga inlämnade förslag eller motioner. 
 
12§ Fastställande av lokal medlemsavgift för 2022 
Mötet ansåg att den lokala delen av medlemsavgiften ska vara oförändrad – dvs 110kr 
senior, 170kr familj, 60kr junior, 50kr introduktionsmedlem och 100kr stödmedlem. 
 
13§ Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen 
Mötet beslutade att styrelsen under 2022 ska bestå av ordförande, fyra ledamöter och två 
suppleanter. 
 
14§ Val 

a. Ordförande (1 år) - Zenita Strandänger 
b. Ledamöter (2 år) - Gunilla Sterner sekreterare och Marguerite Strandsten ledamot 
c. Suppleanter (1 år) – Therese Sjöberg och Ulla Sköldstam 
d. Två revisorer + en ersättare (1 år) – Till ordinarie revisorer valdes Pia Bergman & 

Ingrid Wahlén + Matilda Dahl (ersättare) 
e. Valberedning (1år) – Marianne Lyttkens (sammankallande), Monika Östberg, Ingrid 

Jacobsson & Therese Sonehag 
f. Ombud till SIFs Digitala Riksårsmöte 10 april 2021 – ordinarie: Zenita Strandänger, 

Christina Rohdin-Alm, Monika Östberg och Marguerite Strandsten. Suppleanter: 
EmmaLi Andersson, Ulla Sköldstam, Therese Sjöberg och Gunilla Sterner 

g. Ombud till övriga möten där föreningen har rätt att vara representerad genom 
ombud – Therese Sjöberg valdes att representera Austur i Gotlands 
Islandshästförbund (GIHF) 

 
15§ Eventuella Övriga frågor som anmälts under 4§ 
Inga övriga frågor 
 
16§ Övrig information 
Ingen övrig information 
 
17§ Mötets avslutande 
Therese överlämnade ordet till Zenita, som tackade för det fortsatta förtroendet och 
förklarade mötet avslutat. 
 

 
 
/Ingrid Wahlén/ 
Mötessekreterare  
 
 
/Monika Östberg/  /Camilla Jåfs/ 
Justeringsman  justeringsman 


