Protokoll fört vid årsmöte den 17 februari 2013

Plats:

JRF Klubbhus, Säby gård

Närvarande

Upprättad närvaroförteckning visar att 37 medlemmar
infunnit sig.

Mötets öppnande

Ordförande Christa Löwl, 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 originalprotokollet.

§4
Val av justeringsmän och rösträknare.

Till justeringsmän och rösträknare valdes Sarah Compier
och Åsa Perminger.

§5
Fastställande av dagordningen.

Upprättad dagordning fastställdes.

§6
Fastställande av om mötet blivit
stadgenligt utlyst.

§7
Behandling av verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelserna (inkl sektionerna) samt
fastställande av balansräkning.

§8
Revisorernas berättelse.

§9
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

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

Verksamhetsberättelser för föreningen och sektioner föredrogs av ordförande.
Verksamhetsberättelserna godkändes och lades till handlingarna.
Christa Löwl föredrog övergripande resultat- och balansräkning, vilka fastställdes.

Revisor Karin Engström konstaterade att den företagna
revisionen ej givit anledning till kritik beträffande styrelsens
förvaltning av föreningens verksamhet. Revisorerna
föreslår att årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2012.

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012..

§10
Beslut om antal styrelseledamöter Beslöts att styrelsen skall bestå av 9 ordinarie ledamöter,
och suppleanter inom ramen för
5 suppleanter och ordförande.
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det i §17 andra stycket angivna
antalet.
§11 Val av ordförande för
föreningen
§12
Val av övriga styrelseledamöter
och suppleanter för vilka mandattiden utgått.

Ordförande Christa Löwl omvaldes på två år.

Till ledamot på två år valdes:
Titti Hubinette (OM)
Sophia Fredriksson (OM)
Ingrid Sedihn (NY)
Carina Carlsson (NY)
Till ledamot på ett år valdes:
Annika Mattson Segui (NY)
Kvarstående ledamöter – ytterligare ett år
Dan Andersson
Sarah Compier
Elisabeth Nygren
Suppleanter på två år:
Maria Lucini Lindermyr (OM)
Suppleanter på ett år
Bert Rubaszkin (OM)
Gigi Isacsson (NY)
Mimmi Wijk (NY)

§13
a) Val av funktionärer på ett år

- Till Utbildningsansvarig utsågs Ingrid Sedihn
- Till Säkerhetsansvariga valdes Gigi Isacsson i
samverkan med Birger Öhman JRC.
- Klubbmästare utses av Styrelsen när behov uppstår.

b) Val av kommitteer på ett år

- Till Driftskommitté för ridanläggningen utsågs Dan
Andersson som sammankallande.
- Till sammankallande i Tävlingskommittén valdes
Sophia Fredriksson. Övriga deltagare: Carina Boman,
Catharina Fredriksson, Angelica Eriksson, Monica
Magnusson, Frida Petters, Susanne Seppälä, Jessica
Sedelke, Linnea Nilsson, Therese Björck, Annika Mattson
Segui
- Till sammankallande i PR-kommitté utsågs Sophia
Fredriksson.
- Till sammankallande i den nyuppståndna
Föräldrakommittén utsågs Annika Mattsson Segui till
sammankallande. Övriga medlemmar är Maria Lucini
Lindermyr Mimmi Wijk, Sussi Seppälä och Annika Blom.
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§14
Anmälan av ungdomssektionen
vald ledamot jämte personlig
suppleant.
§15
Val av två revisorer och två
revisorsuppleanter.

§16
Val på ett år av sammankallande
och ledamöter i valberedningen.
§17
Val av ombud till Ridsport-förbundets och distriktets allmänna
möten och ev andra möten där
föreningen har rätt att representera med ombud.
§18
Fastställande årsavgifter.

Vendela Solberg är ungdomssektionens ledamot och Erika
Georgsson är suppleant.

Till revisor på två år valdes Cecilia Undén om med suppleant Stanislav Skowron som omvaldes på ett år. Karin
Engström kvarstår ett år liksom suppleant Christine
Bäcklund.

Till valberedning valdes Christine Andersson Franek
(sammankallande), Sanna Blomberg, Weronika Pasalska,
Annika Blom samt Ki Sanderson.

Beslöts att styrelsen utser dessa ombud.

Medlemsavgiften för år 2014 fastställdes till att vara
oförändrad:
Junior 200:-(t o m det år man fyller 20 år)
Senior 400:-

§19
Övriga ärenden som kan beslutas Inga övriga ärenden / motioner inkomna.
på årsmötet (motioner).
§ 20
Årsmötesförhandlingarnas avslutande.
Avslutande information

Ordförande förklarade årsmötesförhandlingarna avslutade

Christa Löwl tackade avgående styrelsemedlemmar och
överlämnade en liten blomma. Avgående är Zara Webjörn
och Linnea Nilsson, BUS samt från styrelsen Ebba
Lundblad, Ellen Vesterlund och Fredrik Lindermyr.
Sören Jacobsson, årsmötets ordförande och tidigare
mångårig ordförande i JRF samt VD i Järfälla Ridstall AB
sedan starten för 15 år sedan tackades också av med en
lite större blomma. Sören har gjort ovärderliga insatser för
Järfälla Ryttarförening under många år.
Christa L informerade därefter om att Järfälla Ridstall AB
nu avvecklats, eftersom alla lån är amorterade och
behovet av aktiebolaget därmed upphört. Föreningen äger
nu två ridhus.
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Planeringen för ombyggnad av stallen pågår planenligt
med kommunen. JRCs personal har också fått möjlighet
att se över det förslag som tagits fram och har lämnat en
hel del värdefulla synpunkter som vidarebefordrats till
arkitekten.
Planen nu är, att man på kommunens kultur-och
fritidsförvaltning på budgetmöte den 4/6 kommer att fatta
beslut om man kommer att gå vidare med planerna för
stallarna på Säby.
Noteras kan också att årsmötesförhandlingarna föregicks
av en halvtimme med Mari Zetterqvist Blokhuis, som
talade lite om hur man får ut det mesta av sin ridning samt
om kommunikation häst/ryttare med koppling till forskning.

Enligt uppdrag

Elisabeth Nygren

Justeras

Sören Jacobsson

Sarah Compier

Åsa Perminger
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