
PROTOKOLL FÖRT VID MEDLEMSMÖTE MED TVÅSTAD DALS KAF. 

 

Mötet genomförs hos Mk´S El, Restad Gård 

17 medlemmar deltar. 

2019.12.08 

 

 § 1 

Mötets öppnande. 

Ordförande hälsar de närvarande välkomna och öppnar mötet. 

 

 § 2 

Val av justerare/rösträknare. 

Mötet beslutar att utse Christer Malmberg och Roger Nilsson att justera dagens protokoll 

samt att agera som rösträknare. 

 

 § 3 

Godkännande av dagordning. 

Ordförande redovisar förslag till dagordning som godkänns med tillägget ”Val av 

representanter till länets årsmöte”. 

 

 § 4 

Föregående styrelseprotokoll. 

Protokoll från styrelsemöte 2019.08.20 redovisas och godkänns. 

 

 § 5 

Ekonomisk rapport. 

Föreningens kassör rapporterar att kassan uppgår till 68 104,17 kronor. 

 

 § 6 

Aktivitet LU 



Transport: Föreningens burar transporteras på lastbil till och från utställningen med hjälp av 

Tommy Svensson. Ordförande tillfrågar Emil Torin om han kan vara behjälplig vid på och 

avlastning. 

Uppbyggnad: Emelie Lindohf, Josefine Amnesten, Marie Olofsson, Jasmine Rydén, Markus 

Hagström och Niklas Wingård hjälper till med uppbyggnad av utställning. 

Funktionärer: Önskar man ställa upp som funktionär anmäler man sitt intresse till Nathalie 

Ulriksen och Glenn Larsson. 

Rivning: Alla utställare från Tvåstad Dals KAF stannar kvar och hjälper till med rivningen. 

Niklas Wingård följer med transporten hem och hjälper till med avlastning. 

 

 § 7 

Hoppverksamhet 

Sista tävlingen för året genomfördes den 1 december. Hopparna har tillgång till Åsbräcka 

manege där många hopptävlingar genomförs och hinderparken förvaras. Man kommer att 

genomföra tävlingar vid LU samt en gång i månaden framöver. Delegering av arbetsuppgifter 

bland hopparna har fungerat dåligt. Nya ”prova på hoppare” har deltagit vid olika 

arrangemang. 

 

§ 8 

Ombud till stämman 

a. Val av en representant till stämman. 

Mötet föreslår Marcus Hagström och Lisa Holmström. Sluten omröstning begärs. 

Rösträknare Christer Malmberg och Roger Nilsson räknar röstlappar med namn. Marcus 

Hagström får 8 röster och Lisa Holmström 7 röster. Mötet beslutar att skicka Markus 

Hagström som representant till stämman 2020.04.25. 

b. Val av fyra personer till länets möte 2020.01.09 samt länets årsmöte 2020.03.25. 

Mötet beslutar att välja Lisa Holmström, Marie Olofsson, Marie Jevrém och Amanda 

Isopoussu att delta vid länets möte samt årsmöte. Smadar Ulriksén väljs som reserv. Om 

någon får förhinder och inte kan närvara förbehåller sig ordförande rätten att tillfråga någon 

medlem som kan delta. 

 

§ 9 

Årsmöte 

Mötet beslutar att genomföra föreningens årsmöte 2020.03.14 med bedömningsutställning. 



Motioner ska vara inlämnade en månad i förväg 

 

§ 10 

Övriga Frågor. 

Nathalie Ulriksén avsäger sig skriftligen sitt uppdrag i styrelsen och ställer inte upp för omval. 

Ann-Charlott Andersson Torin ber muntligen om att få bli entledigad från sitt uppdrag i 

styrelsen. Valberedningen bör föreslå ett fyllnadsval. 

 

§ 11  

Mötet avslutas.  

Ordförande tackar de närvarande för medverkan och avslutar mötet.  

 

 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

A-C Andersson Torin 

 

 

Justeras    Justeras 

 

 

 

Christer Malmberg   Roger Nilsson 


