
EIR´s ÅRSMÖTE 
Kallelse och inbjudan 

 
Söndagen den 1 mars 2015 kl 16:00 

Hos Hans Kindahl på Lötsberga Djurklinik 
 
Vägbeskrivning www.lotsbergadjurklinik.se  
Anmälan till Gisli Johannesson senast 23:e februari e-post: gisli@tolt.nu   
Kaffe och smörgås kommer finnas. 
 
Dagordning 

1. Mötets öppnande 
2. Godkännande av föredragningslistan 
3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt, röstlängden fastställs 
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
5. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året, 

            b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det gångna året 
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det gångna året 
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 
9. Fastställande av medlemsavgifter 
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för kommande år 
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 
12. Val av 

             a) föreningens ordförande för en tid på 1 år 
             b) halva antalet ledamöter i styrelsen kvarstår en tid av 1 år 
             c) halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år 

d) en suppleant i styrelsen kvarstår en tid av 1 år 
             e) en suppleant i styrelsen för en tid av 2 år  
             f) två revisorer och en revisorssuppleant för en tid av 1 år (ej styrelsens ledamöter) 
             g) minst tre ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år varav en sammankallande 
             h) ombud och suppleanter till riksårsmötet 

13. Behandling av SIF’s propositioner och motioner 
14. Övrig information 
15. Mötets avslutande 

 
HJÄRTLIGT VÄLKOMNA !  

Varje medlem i EIR äger 1 röst vid ev röstning, fullmakter är ej tillåtna 
- Årsmötet är beslutsmässigt med antal medlemmar som efter kallelse i vederbörlig ordning 

infunnit sig 
- Förslag till årsmötet att behandlas ska vara EIR’s ordförande tillhanda senast den 10 februari 
- Dessa förslag samt förslag från styrelsen ska hållas tillgängliga för alla medlemmar i EIR  

senast den 13 februari  
- SIF´s motioner och propositioner finns på SIF´s hemsida www.icelandichorse.se  

Hjälp oss få en levande klubb och hjälp oss med vår verksamhetsplan för 2015/2016. Vi vill ha in 
idéer under årsmötet så att vi är en aktiv och attraktiv klubb för alla medlemmar. 


