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Protokoll fört vid Järfälla Ryttarförenings årsmöte
den 15 februari 2004

Plats:
Närvarande

JRF Klubbhus, Säby gård
Upprättad närvaroförteckning visar att 20 medlemmar
infunnit sig.

Mötets öppnande

Ordförande Annika Gustafson, hälsade medlemmarna
välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

§1
Val av ordförande.

Till ordförande för årsmötet valdes Sören Jacobsson.

§2
Val av sekreterare.

Till sekreterare för årsmötet utsågs Elisabeth Nygren.

§3
Upprättande av röstlängd.

Beslöts att godkänna upprättad närvaroförteckning som
röstlängd. Bifogas orginalprotokollet.

§4
Val av justeringsmän och
rösträknare.

Till justeringsmän och rösträknare valdes Ki Sanderson
och Anna Jegelius

§5
Fastställande av
dagordningen.

Upprättad dagordning godkändes.

§6
Fastställande av om mötet blivit
stadgenligt utlyst.

Kallelse till årsmötet med tid och plats har varit uppsatta i
stallen samt utlagt på hemsidan. Beslöts att mötet blivit
stadgeenligt utlyst.

§7
Behandling av
verksamhetsberättelse och
förvaltningsberättelsen samt
fastställande av balansräkning.

Verksamhetsberättelser för föreningen och sektioner
föredrogs av ordförande för mötet.
Verksamhetsberättelserna godkändes och lades till
handlingarna. Sören Jacobsson föredrog resultat- och
balansräkning. Resultat- och balansräkning fastställdes av
årsmötet.
Noterades att det idoga arbetet med att öka andelen
medlemmar bland de ridande vid JRC gett resultat. Antalet
medlemmar har under året ökat från 614 till 760.

§8
Revisorernas berättelse.

Revisor läste upp revisionsberättelsen samt tillstyrkte
ansvarsfrihet för styrelsen, sektioner och kommittéer.

§9
Fråga om ansvarsfrihet för
styrelsen.

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2003.

§10
Beslut om antal
styrelseledamöter och
suppleanter.

Beslöts att styrelsen skall bestå av 9 ordinarie ledamöter,
4 suppleanter och ordförande.

§11
Val av övriga styrelse-ledamöter
och suppleanter för vilka
mandattiden utgått.

Till ledamot på två år valdes:
Gigi Isacsson (OM)
Elisabeth Nygren (OM)
Malin Segercrantz (OM)

Ungdomssektionen
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Jane Segercrantz (OM)

Privatryttarsektionen

Suppleanter på två år valdes:
Anna Olsson (NY)
Titti Hubinette (NY)
Föräldrasektionen
Suppleanter på ett år valdes:
Vivi Strassburg (OM)
Kvarstår:
Jan-Erik Andersson
Lena Andersson
Agneta Hagander
Sören Brunnström
Claus Brigola
Moa Gustavsson
Ungdomssektionen
§12
a) Val av funktionärer på ett år

Föräldrasektionen
Privatryttarsektionen
Suppleant

- Till Utbildningsansvarig utsågs Styrelsen kollektivt, med
Annika Gustafson som kontaktperson.
- Till Säkerhetsansvariga valdes Birger Öhman, JRC
samt Sören Brunnström
- Till Klubbmästare valdes Föräldrasektionen

b) Val av kommitteer på ett år

- Till Driftkommitté för ridanläggningen valdes Sören
Brunnström, sammankallande, Turan Icten, m fl samt
Birger Öhman, JRC
- Till sammankallande i Tävlingskommittén valdes Lotta
Löfquist. Övriga deltagare: Anna Jegelius,Eva Lundahl,
Malou Sörenstam, Therese Wersch, Kristina Brattberg,
Ulrika Mellstig, Pia Thour, Ulf Hauffman, Camilla Reimer,
Jessica Rensjö, Ann Rensjö, Kelly Haag, Helena Takacs,
- Styrelsen utsågs till att i sitt löpande styrelsearbete
hantera PR-frågor, varför PR-kommitté ej valdes
- Till Hubertuskommittén valdes Ing-Marie Andersson,
Ulf Brandels, Julius Kerns, Torsten Lundgren, Eva, Benny
och Jimmy Samuelsson samt Birger Öhman.

§13
Malin Segercrantz är undomssektionens ledamot och Moa
Anmälan av ungdoms-sektionen Gustavsson är suppleant.
vald ledamot jämte personlig
suppleant.
§14
Val av två revisorer och två
revisorsuppleanter.

Till revisor på två år valdes Ingmar Jegelius och ersätter
Julius Kerns, som avsagt sig uppdraget med omedelbar
verkan. Som revisorsuppleant på två år valdes Ulf
Brandels (OM), samt Ulrika Mellstig på ett år
(fyllnadsval).

§15
Till valberedning valdes Birgitta Öhman (sammankallande)
Val på ett år av sammankallande Sören Brunnström (FS), Jane Segercrantz (PS), Malin
& ledamöter i valberedningen.
Segercrantz (US) och Annika Gustafson.
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§16
Beslöts att styrelsen utser dessa ombud.
Val av ombud till Ridsportförbundets och distriktets
allmänna möten och ev andra
möten där föreningen har rätt att
representera med ombud.
§17
Fastställande av budget och
årsavgifter.

Sören Jacobsson föredrog budget för 2004. Budgeten
fastställdes.
Med anledning av att avgifterna till Svenska
Ridsportförbundet kommer att öka fr o m år 2005
beslutade mötet att höja medlemsavgiften för år 2005 till
Junior 100:- (t o m det år man fyller 20 år)
Senior 200:-

§18
Övriga ärenden som kan
beslutas på årsmötet
(motioner).

En motion hade inkommit med förslag avseende
stadgeändring för §13 - att senarelägga årsmötet till att
äga rum senast den sista mars.
Förslaget är icke genomförbart eftersom föreningarna,
enligt Svenska Ridsportförbundets stadgar, är skyldiga att
ha årsmöte innan februari månads utgång. Mötet
beslutade att ej driva frågan vidare.
-Vidare togs en fråga om klubbrummet upp. Det är inte
särskilt representativt och i rätt dåligt skick. Medel finns
dock avsatta i budget för anskaffande av mer
ändamålsenliga möbler och viss uppfräschning av lokalen.
Kommer att ske i samverkan med ungdomssektionen.
-En fråga om tävlingsbidrag till vuxna ryttare på
högre/elitnivå diskuterades. Dessa personer är ju goda
förebilder för våra ungdomar och bör kanske i ‘internt PRsyfte’ uppmuntras. Beslutades att lämna frågan till
styrelsen för ytterligare diskussion och beslut.

§ 19
Årsmötesförhandlingarna
avslutande.

Ordförande förklarade årsmötesförhandlingarna avslutade.

§ 20
Information

- Sören Jacobsson redogjorde för verksamheten i Järfälla
Ridstall AB.
- Championaten för 2003 delades ut.

Enligt uppdrag

Elisabeth Nygren

Justeras

Sören Jacobsson

Ki Sanderson

Anna Jegelius
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