Innkalling årsmøte
Alslaget for lyngshest i Troms lørdag. 02. februar 2012 kl. 1300 på FabLab i
Lyngen, Polleidet
Dagsorden
godkjenning av innkalling
valg av møteleder, referent og to personer til å undertegne protokollen
årsmelding
revidert regnskap
budsjett og aktivitetsplan
fastsettelse av kontingent
innkomne saker

På valg:

Ikke på valg:

Leder velges for ett år (Birgit D. Nielsen valgt for 1 år i 2012)
Aktivitetsansvarlig velges for ett år (Annfrid Jacobsen valgt for 1 år i 2012)
Avlsansvarlig velges for ett år (Inger Gåre valgt for 1 år i 2012)
Sekretær (Peter Bruvold, valgt for 2 år i 2011)
Revisorer, to stykker, velges for ett år (valgt for 1 år, Gunn Grønås og Jan Arne
Waltenberg)
To vararepresentanter, velges for ett år (valgt for 1 år: 1. vara Ranja Olaisen, 2. vara:
Kristin Sundstrøm 2012)
Utsendinger til Landslagets årsmøte 09.03.13 (Nordkjosbotn – vi er arrangører). Vi
kan sende 1 rep./50 påbegynte medlem = tre representanter
kasserer: Ingunn Hansen valgt for 2 år i 2012

Foreslås av årsmøtet: en til valgkomiteen, velges for 3 år (Kristin Sundstrøm har sittet i tre år, er
leder for dette arbeidet og går av til årsmøtet 2013. Ellinor Jacobsen blei valgt på nytt i 2011 og har
ett år igjen, Marianne Pedersen valgt for tre år i 2012 og har to år igjen).
Kommentar: siste årsmøte foreslo at alle styremedlemmene bortsett fra leder skulle velges for 2 år.
Dersom årsmøtet bestemmer det og samtidig bestemmer at vedtektsendringen gjøres gjeldende
umiddelbart, kan aktivitetsansvarlig eller avlsansvarlig velges for 2 år i år.

Velkommen !
Hvis vi har tid og lyst etterpå kan vi gjerne ta et uformelt medlemsmøte:


 orientering og diskusjon omkring handlingsplanen
en orientering om situasjonen på Nord-Norsk Hestesenter
 eventuelt

Det kan bli mulighet for middag på FabLab for dem som ønsker det etter avslutning
av årsmøtet

