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Årsmöte Hästnäringens Yrkesnämnd, HYN 
 
 
Protokoll fört vid HYN:s årsmöte den 16 juni 2020. 
Digitalt möte via Zoom.  
 
Närvarande: 
Annette Gärling Almega 
Anja Westberg Kommunal 
Gisela Löfstrand Svenska Ridsportförbundet 
Tina Virkama Svensk Travsport 
Titti Jöngren Svenska Hästavelsförbundet 
Lena Erkers  Brunte 
Sara Westholm Hästnäringens Yrkesnämnd 
Catarina Johansson Almega 
Jörgen Gustafsson Kommunal  
Molly Eriksson Svensk Travsport 
Lotta Malmborg Svensk Galopp 
Disa Johannesson  Ridskolornas Riksorganisation  
Pernilla Karlsson Western Riders Association of Sweden 
Kåre Gustafsson Brunte 
Malin Alldén  Svenska Hovslagarföreningen 
Jenny Nilsson ASVT  
 
 
 
 
§ 1 Årsmötets öppnande 
Ordförande Annette Gärling hälsar alla välkomna och öppnar årsmötet.  
 
 
§ 2 Fastställande av föredragningslistan 
  
Årsmötet beslutar 
att fastställa föredragningslistan. 
 
 
§ 3 Val av ordförande, sekreterare och justerare  
 
Årsmötet beslutar 
att utse Annette Gärling till ordförande för årsmötet, Sara Westholm till sekreterare 
samt Jörgen Gustafsson och Lotta Malmborg till protokolljusterare. 
 
 
§ 4 Behandling av verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning 
 
Årsmötet beslutar 
att godkänna verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen för 2019. 
. 
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§ 5 Revisionsberättelse 
HYN:s ekonomiska redovisning ingår i HNS verksamhet och revideras av HNS 
revisorer. Revisionsberättelsen i sin helhet finns tillgänglig för årsmötesdeltagarna. 
 
 
§ 6 Ansvarsfrihet för styrelsen och kanslichefen 

 
Årsmötet beslutar 
att bevilja styrelsen och kanslichefen ansvarsfrihet för 2019. 
 
 
§ 7 Fastställande av medlemsorganisationernas medfinansiering 
Styrelsen föreslår följande bidrag till HYN:s verksamhet 2019: 
Almega, Kommunal, Svensk Travsport och Svenska Ridsportförbundet erlägger 
30 000 kronor vardera. Övriga medlemsorganisationer erlägger 7 000 kronor vardera.  
 
Årsmötet beslutar 
att fastställa medlemsorganisationernas bidrag i enlighet med styrelsens förslag. 
 
 
§ 8 Anmälan av utsedda styrelseledamöter 
Enligt stadgarna utser Almega, Kommunal, Svensk Travsport och Svenska 
Ridsportförbundet var sin ledamot i styrelsen. Utsedda av respektive organisation är: 
Annette Gärling, Anja Westberg, Tina Virkama och Gisela Löfstrand. 
 
 
§ 9 Val av en styrelseledamot representerande övr. medlemsorganisationer 
Valberedningen föreslår omval av Lena Erkers på två år till 2022 samt nyval på Lotta 
Hillbom på två år till 2022.   
 
Årsmötet beslutar 
att välja i enlighet med valberedningens förslag. 
 
 
§ 10 Ändring av stadgar 
Styrelsen föreslår ändringar av stadgarna enligt utskickat förslag.  
 
Årsmötet beslutar 
att genomföra ändringarna i stadgarna enligt styrelsens förslag. 
 
 
§ 11 Anmälan av verksamhetsplan och budget för 2020 
Styrelsens verksamhetsplan och budget för 2020 presenteras. 
 
 
§ 12 Val av valberedning 
 
Årsmötet beslutar 
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att utse Ulrika Backan och Pernilla Karlsson till valberedning. 
 
 
§ 13 Övriga frågor 
Inga övriga frågor.  
 
 
§ 14 Avslutning 
Ordföranden tackar för allas medverkan i dagens möte och avslutar årsmötet. 
 
 
 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
.................................................. 
Sara Westholm 
 
 
Justeras: 
 
 
 
..................................................  ................................................... 
Annette Gärling, årsmötesordförande Jörgen Gustafsson 
 
 
 
.................................................. 
Lotta Malmborg 
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§ 1 Ändamål 

Hästnäringens Yrkesnämnd, HYN, är ett självständigt samarbetsorgan med målet att 

på olika sätt främja hästnäringens behov av kompetensförsörjning. 

  

HYN ska vara sammanhållande i arbetsmarknads- och yrkesrelaterade frågor för de 

anslutna organisationerna, där vi gagnas av att agera gemensamt. 

 

HYN företräder branschens arbetsliv.  

 

§ 2 Sammansättning 

Nämnden består av arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt organisationer 

som företräder hästnäringens olika intresseområden.  

Anslutna till HYN är nationella organisationer, vars medlemmar är yrkesverksamma 

inom hästnäringen.  

 

Organisation som uppfyller ovanstående villkor kan genom beslut av styrelsen upptas 

som medlem i HYN. 

 

§ 3 Organisation och ansvar 

HYN leds av en styrelse som ansvarar för nämndens verksamhet och ekonomiska 

förvaltning samt driver främst de strategiska frågorna. Styrelsen består av sju 

ordinarie ledamöter. Inga suppleanter utses. En ledamot utses av respektive Almega, 

Kommunal, Svensk Travsport och Svenska Ridsportförbundet. Årsmötet väljer 

ytterligare tre ledamöter från övriga medlemsorganisationer i HYN på en mandattid 

av två år.  

 

§ 4 Vision 

Attraktiva och trygga hästjobb med goda arbetsvillkor i professionella och hållbara 

verksamheter. 

 

§ 5 Uppdrag 

Yrkesnämnden ska fullfölja ändamålet bland annat genom att: 

• Verka för hästnäringens strategiska kompetensförsörjning. 

• Stimulera attraktionskraften i hästnäringen och verka för goda arbetsvillkor 

samt en god och säker arbetsmiljö. 

• Främja kompetensutveckling och påverka kvalitetsutvecklingen i 

utbildningar med hästinriktning. 

• Bistå nämndens medlemsorganisationer i arbetet med att fastställa 

alternativt utveckla yrkeskrav, yrkesprov och diplomering. 
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• Vara kontaktorgan för arbetsmarknads- och utbildningsmyndigheter samt 

samverka med övriga aktörer inom HYN:s arbetsområde 

 
Arbetsuppgifterna utförs i regel av HYN:s kanslichef och i enlighet med fastställd 

verksamhetsplan. 

 
§ 6 Arbetssätt 
Verksamhetsår är lika med kalenderår. 
 
HYN:s styrelse sammanträder enligt den ordning och på det sätt som styrelsen 
bestämmer, minst två gånger per år. Förutsättning för beslut är att styrelsen är enig. 
Styrelsen är beslutsför då fler än hälften av dess ledamöter är närvarande. 

 
Styrelsen kan vid behov utse tillfälliga arbetsgrupper för beredning av särskilda 
frågor. Förslag om att tillsätta sådana arbetsgrupper kan lämnas till styrelsen av 
medlemsorganisation eller enskild styrelseledamot. 
 
Möten med medlemsorganisationerna hålls 2 gånger/år, vår och höst. Dessa möten 

avser behandla arbetsmarknads- och utbildningsfrågor. Till dessa möten kan även 

icke medlemmar i HYN inbjudas. Vårmötet är också årsmöte. 

§ 7 Årsmöte 

HYN:s verksamhet redovisas för medlemsorganisationerna vid årsmötet, som ska 

hållas senast under juni månad efter verksamhetsåret. Vid årsmötet har varje 

medlemsorganisation en röst. Respektive organisation ska företrädas av en person 

som inte ingår i styrelsen. 

 

Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas: 

• Styrelsens verksamhetsberättelse 

• Revisionsberättelse 

• Fråga om ansvarsfrihet 

• Medlemsorganisationernas anmälan av styrelseledamöter 

• Val av övriga styrelseledamöter 

• Val av valberedning  

• Verksamhetsplan och budget 

• Medlemsavgifter för kommande år 

 

§ 8 Finansiering 

HYN:s verksamhet och kansliets kostnader finansieras via årsavgifter från 
medlemsorganisationerna samt genom bidrag från Hästnäringens Nationella Stiftelse 
(HNS).  
 
HYN:s verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning lämnas till HNS, vars 
revisorer reviderar verksamheten, då den ur redovisningssynpunkt är en del av HNS 
verksamhet. 
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Arbetsmarknadens parter och medlemsorganisationerna i HYN svarar för sina egna 
kostnader för deltagande och medverkan i HYN:s aktiviteter. Vid styrelsemöten står 
HYN för kostnader för eventuell logi och mat för styrelsens ledamöter. 
 

§ 9 Stadgeändringar 

Dessa stadgar kan ändras efter majoritetsbeslut vid ett årsmöte. 

 

§ 10 Utträde samt uteslutning  

Medlemsorganisation har rätt att skriftligen säga upp sitt medlemskap för kommande 

år senast tre månader före verksamhetsårets början. 

 

Utan att anmälan om utträde föreligger får, genom beslut i styrelsen, organisation 

uteslutas om den 

• inte följer HYN:s stadgar. 

• underlåter att rätta sig efter styrelsens eller årsmötets beslut. 

• motarbetar HYN:s ändamål eller skadar HYN:s anseende 

• inte betalat årsavgift. 

 

§ 11 Giltighetstid 

Dessa stadgar träder i kraft efter årsmötet 2012 och gäller per kalenderår tills vidare. 

 

Stadgarna reviderade och fastställda vid HYN:s årsmöte den 16 juni 2020. 
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