Referat årsmøte for
Alslaget for Lyngshest i Troms 4.februar 2017
Frammøtte: 15 stk
Stemmeberettiget: 14 og 1 fullmakt
1.a Valg av referent:
Marianne Pedersen valgt.
1.b Valg av to til å underskrive protokollen:
Peter Bruvold valgt.
Katrine Aakre valgt.
1.c Valg av ordstyrer:
Inger Gåre valgt.
2. Godkjenning av møteinnkallingen:
Enstemmig godkjent uten innsigelser.
3. Årsmelding:
Inger Gåre gikk gjennom årsmeldingen.
Det må legges til antall medlemmer, for å vite antall delegater, 68 medlemmer 2016.
Et Fokus Unghest kurs ble avlyst pga smittefare.
Skryt fra årsmøtet i hht styrets arbeid og dugnadsinnsats med arrangeringen av Jubileumsutstillingen.
Årsmeldingen enstemmig godkjent med disse kommentarene.
4. Regnskap, Gunn Grønnås gikk gjennom regnskapet.
Enstemmig godkjent.
5a. Aktivitetsplan for 2017:
Laget har også søkt og fått godkjent 7 Fokus Unghest kurs.
Gunn Grønnås ønsker at laget sender ut 2 medlemsinfoer via mail, vår/høst.
Aktivitetsplanen enstemmig godkjent med dette tillegget.
b. Budsjett 2017
Styret får fullmakt til å se om vi kan bruke 7000,- til nye rollups.
Budsjett enstemmig godkjent.
6. Medlemskontigent:
Årsmøtet vedtar å øke medlemskontingenten fra kr.450,- til 500,- fra og med 2018.
Enstemmig vedtatt.

7. Innkomne saker:
a. Styret skal jobben ilag med Nasjonalt senter for Lyngshest og Landslaget for å utarbeide prisliste.
b. Styret setter ned en dugnadskomite, sette retningslinjer, 1 fra styret, 2-3 medlemmer fra laget.
c. Årsmøtet støtter styrets sak til Landsmøte.
d. Årsmøtet støtter forslaget om ny logo, vi sender ut info til medlemmene om noen har gode
forslag. Og vi ønsker å bruke Marlene Hovli til å utarbeide logoen.
8. Valg:
Inger Gåre legger fram valgkomiteens innstilling
Leder: Inger Sofie Andreassen, velges for 1 år
Styremedlem: Gunn Grønnås, velges for 2 år
Styremedlem: Marianne Pedersen, ikke på valg
Aktivitetsansvarlig: Sigrid Halvorsen, velges for 2 år
Avlsansvarlig: Anna Uhlving, ikke på valg
1.vara Ine Risto, velges for 1 år
2.vara Solfrid Ramberg, velges for 1 år
Revisor Helga Gåre, velges for 1 år
Vara Aud Elisabeth Brøderup, velges for 1 år
Alle enstemmig valgt.
Medlemmer i valgkomiteen:
Leder: Peter Bruvold, velges for 1 år
Kristin Sundstrøm, velges 2 år
Inger Gåre, velges for 3 år

____________________
Peter Bruvold

____________________
Katrine Aakre

