
Haflingersport Sverige 
Årsmöte 2017-02-11 
Närvarande: Linda Stångberg, Anneke Kroonder, Maja Erlandsson, Elin Dahlström, Maria Barnardo, Linnéa Karlsson, 
Beatrice Gustafsson, Julija Fanemo, Alice Eriksson, Susanne Gustafsson, Ellen Rönn, Lisen Karlström, Sebastian Kondrup 

1. Mötets öppnande 
2. Val av ordförande för mötet: Linnéa Karlsson valdes till mötesordförande. 
3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet: Elin Dahlström valdes till sekreterare. 
4. Fastställande av röstlängd: Röstlängden fastställdes 
5. Val av protokolljusterare och rösträknare: Anneke Kroonder och Ellen Rönn valdes. 
6. Fastställande av dagordning: Dagordningen fastställdes. 
7. Fastställande av om mötet har blivit i laga ordning utlyst: Mötet har blivit i laga ordning utlyst. 

Kallelse har funnits på hemsida och facebooksida. Dokument och kallelse har även mailats ut till 
alla medlemmar. 

8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser: Verksamhetsberättelsen lästes upp av 
mötesordförande upp och godkändes. 

9. Revisorernas berättelse: Berättelsen lästes upp av kassör Maja Erlandsson och godkändes. 
Anmärkning på att vissa protokoll under 2016 saknade underskrifter rättades. 

10. Fastställande av balans- och resultaträkning: Lästes upp av kassör Maja Erlandsson och 
fastställdes. Vårt resultat har förbättrats avsevärt sedan föregående år. 2015 +4025 kr och 2016 
+7819 kr. 

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen: Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 
12. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för 17 § andra stycket angivna 

antalet: Mötet beslutade 5 ledamöter och 2 suppleanter. 
13. Val av ordförande för föreningen: Linda Stångberg föreslogs och valdes som ordförande för 

föreningen. 
14. Varav styrelseledamöter jämte suppleanter: Valberedningens förslag lästes upp. Sofia Johnson 

föreslogs att lyftas upp till en ledamotsplats. Maria Barnardo anmälde sig frivilligt att flytta ner till 
en suppleantsplats. Två nya ledamöter valdes på två år och två suppleanter valdes om på ett år. 
 
Ledamöter:   Suppleanter: 
Elin Dalström sittande på 2 år (1 år kvar) Ellen Rönn omval på 1 år 
Maja Erlandsson sittande på 2 år (1 år kvar) Maria Barnardo omval på 1 år 
Anneke Kroonder sittande på 2 år (1 år kvar) 
Susanne Gustafsson nyval på 2 år 
Sofia Johnson nyval på 2 år 
 

15. Val av en revisor och en revisorssuppleant: Birgitta Kabinger valdes till revisor och Helmut 
Wöllecke valdes som revisorssuppleant. 

16. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen: Mötet beslutade om 2 ledamöter i 
valberedningen. 

17. Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen: Tre förslag på personer kom upp: 
Linnéa Karlsson, Ida Wöllecke och Matilda Antonsson. Valet avgjordes genom en omröstning med 
slutna sedlar. Resultatet blev Linnéa Karlsson 9 röster, Ida Wöllecke 6 röster, Matilda Antonsson 9 



röster. Med enkel röstövervikt valdes Linnéa Karlsson till ordförande och Matilda Antonsson till 
ledamot i valberedningen. 

18. Fastställande av årsavgift för nästkommande år: Vi beslutade att inte ändra medlemsavgifterna. 
Vuxen (19 år och äldre) 200 kr, ungdom (upp till 18 år) 150 kr och familj (minst 3 personer 
boende i samma hushåll) 500 kr. 

19. Stadgeändring: Nu gällande stadgar och förslag på nya stadgar skickades runt bland 
mötesdeltagarna. Förslag på ändringar lästes upp och godkändes av mötet. 

20. Övriga ärenden som enligt 13 § kan upptas till beslut på årsmöte: Inga övriga ärenden eller 
inkomna motioner. 

21. Sammanträdets avslutande: Mötet avslutades av mötesordförande Linnéa Karlsson. 

 

 

 

__________________________________  __________________________________ 
Mötesordförande Linnéa Karlsson  Sekreterare Elin Dahlström  

 
 
 

__________________________________  __________________________________ 
Justerare och rösträknare Anneke Kroonder  Justerare och rösträknare Ellen Rönn 


