
Till alla medlemmar 
 

Inför årsmöte 2023-02-05 i Gandur Islandshästförening 
En förening består av de fysiska personer som aktivt och frivilligt har blivit medlemmar i föreningen. 

Alla medlemmar i föreningen har ansvar för föreningen. De som sitter i styrelsen har fått förtroendet 

att leda föreningen mellan två årsmöten men har som alla andra var sin röst.  

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Det är genom en aktiv medverkan vid mötet som 

medlemmarna har möjlighet att påverka personsammansättningen i styrelsen och i andra organ 

liksom verksamheten i föreningen. Det är därför viktigt att du som medlem, förutom att delta vid 

behandlingen av de obligatoriska punkterna på föredragningslistan, passar på till diskussion ta upp 

andra angelägna frågor som berör föreningen i sin helhet.   

Det är på årsmötet du har möjlighet att påverka föreningens inriktning och vem som ska sitta i 

styrelsen. MEDLEMMARNA = FÖRENINGEN 

På årsmötet håller vi en god ton mot varandra men hyllar varandras olikheter och varandras olika 

åsikter.  

Gandur är EN förening. Att ha en styrelse är en förutsättning för att få vara en ideell förening.  Alla 

medlemmar har lika stort ansvar för att få en komplett styrelse. Styrelsen består av medlemmar i 

föreningen. Eftersom det är medlemmarna som utgör föreningen är det ytterst också medlemmarna 

som har ansvar för att tillse att det finns en styrelse.  

Valberedningen har som uppgift, vilket namnet utvisar, att bereda de val som ska hållas på årsmötet. 

Föreningens medlemmar väljer de personer som är bäst lämpade för olika uppdrag och 

valberedningens uppdrag är att underlätta detta val genom att framlägga förslag på kandidater som 

man tror kommer att få medlemsmajoritetens gehör.  

Valberedningen är i mångt och mycket föreningens viktigaste rekryteringsorgan och bör arbeta aktivt 

under hela året.  

Alla medlemmar har rätt att under årsmötet presentera andra kandidater än de som valberedningen 

har tagit fram.  

 

 

Med vänlig hälsning 

Styrelsen Gandur  

 

 

 


