
Arabhästen i Sporten

Kallelse och dagordning årsmöte

Datum: lördagen den 9/3 2019
Tid: 13.00
Plats: Spiltan Cafe, Restaurang & Konferens, Harby Gård 9, 194 92 Upplands Väsby

Årsmötet äger i år rum på samma dag och plats som SARAs (Scandinavian Arabian Racing Asso-
ciation) årsmöte. Efter SARA´s årsmöte kommer Championjockey Per-Anders Gråberg med erfa-
renhet från både slät- och hinderlopp att hålla en föreläsning. Vi kommer att ha en presentation
av de bägge föreningarna och därefter en gemensam middag med SARA (se menyval nedan).
Det är naturligtvis fritt att endast delta i AHIS årsmöte men ANMÄL att du kommer till Anna
Wenner: anna_wenner@hotmail.com att du kommer så vi kan beräkna fika (gratis). Om du även
vill delta i middagen anmäler du det också till anna_wenner@hotmail.com senast 6 mars och
anger vilken meny (se nedan) du vill ha. Middagen betalas (320 SEK) på plats till restaurangen.
Välkommen!

Hålltider:

Årsmöte AHIS 13.00

Rankinglistor  ca. 14.00

SARA’s årsmöte 15.00

Dagordning årsmöte AHIS:

§1. Val av ordförande för mötet.
§2. Upprättande av röstlängd.
§3. Val av sekreterare för mötet.
§4. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokoll.
§5. Fastställande om mötet blivit i laga ordning utlyst.
§6. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna.
§7. Revisorernas berättelse.
§8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
§9. Fastställande av balansräkning.
§10. Val av ordförande för föreningen i den mån sådant val skall förekomma.
§11. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter.
§12. Val av revisorer och revisorsuppleanter.
§13. Val på ett år av sammankallande och ledamöter i valberedningen.
§14. Fastställande av årsavgiften.
§15. Behandling av inkomna förslag och motioner.
§16. Övriga frågor (Logga)



Ange i mail till: anna_wenner@hotmail.com vilken förrätt och varmrätt som önskas.

MENY:

Förrätt

– Lantchips med löjrom, smetana och rödlök

– Carpaccio på lättgrillad oxfilé, pinjenötter, parmesan och ruccola

Varmrätt

– Saltimbocca på kycklingfilé, serveras med saffransrisotto

– Entrecote med bearnaise, friterad potatis

– Bakad rotselleri med vitlöksfräst svamp, rostade hasselnötter, soya-majonäs

Dessert

– Chokladfondant

Varmt Välkomna!


