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§1. Val av ordförande för mötet.
Mötet valde sittande ordförande, Michael Fejér, till ordförande för årsmötet.

§2. Upprättande av röstlängd.
Mötet beslutade att upprätta röstlängden i fall behovet uppstod.

§3. Val av sekreterare för mötet.
Pia Lewerentz valdes till sekreterare.

§4. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokoll.
Anna Edengård och Carina Kårlin valdes att justera protokollet.

§5. Fastställande om mötet blivit i laga ordning utlyst.
Mötet fastställde att så var fallet och godkände att datumet egentligen var två dagar senare än
stadgarna stipulerar.

§6. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna.
Ordföranden och kassören läste upp och gick genom verksamhets och förvaltningsberättelserna.

§7. Revisorernas berättelse.
Revisorn, Lennart Arnrup, hade inte hunnit gå igenom och revidera räkenskaperna. Det förelåg
sålunda ingen revisionsberättelse.

§8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Mötet gav interimistisk ansvarsfrihet för styrelsen tills dess att revisorn gått igenom räkenskaperna
och en ren revisionsberättelse föreligger. Kravet anses uppfyllt när en ren, undertecknad
revisionsberättelse anslås på hemsidan www.ahis.se .

§9. Fastställande av balansräkning.
Balansräkningen fastställdes och årets resultat balanserades i ny räkning.

§10. Val av ordförande för föreningen i den mån sådant val skall förekomma.
Val av ordförande skall inte förekomma i år. Michael Fejér valdes av 2015 års möte för två år.

§11. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter.
Årsmötet valde ledamöter och suppleanter i stort sett enligt valberedningens förslag:
• Anna Lundholm väljs om som ordinarie ledamot 2016-2018
• Caroline Fossum väljs in som ordinarie ledamot 2016-2018
• Pia Lewerentz väljs in som ordinarie ledamot (nu suppleant) 2016-2018
• Ann-Charlotte Hellström väljs in som suppleant 2016-2018
• Sofia Åkermark väljs in som suppleant 2016-2017 (ersätter Pia)

§12. Val av revisorer och revisorsuppleanter.

Göran Ericsson valdes till revisor och Liv Hammarkvist till revisorsuppleant.

§13. Val på ett år av sammankallande och ledamöter i valberedningen.
Anna Edengård valdes till sammankallade i valberedningen och Malin Taipaleenmäki som
ledamot. Mötet uppdrog åt Anna Edengård att även tillfråga Bea Hagström alternativt Pauline
Eriksson att ingå i valberedningen.

§14. Fastställande av årsavgiften.
Mötet godkände styreslens förslag om förändrade medlemsavgifter att gälla från 2017:
Enskild medlem 150kr
Familj 300kr
Gåvomedlemsskap 100kr
Stuterimedlemsskap upphör och ersätts av familjemedlemsskap.

§15. Behandling av inkomna förslag och motioner
Inga motioner har inkommit från medlemmarna. Förslag som diskuterades och antogs var att
sportcupen skulle vara ”Open” dvs. öppen för deltagande av ryttare även utanför norden samt att vi
söker dispens hos Svrf för sportcupen.
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.
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