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Plats: 

 
Aulan, Engelska skolan, Jakobsberg     
 

Närvarande Upprättad närvaroförteckning visar att 168 röstberättigade 
medlemmar infunnit sig. Dessutom deltog 16 icke 
röstberättigade medlemmar samt 7 föräldrar till minderåriga 
medlemmar. 
 

Mötets öppnande Ordförande Carina Carlsson öppnade mötet och  hälsade 
medlemmarna välkomna. 
 
Ordförande och kassör inledde mötet med en kortfattad 
information om de planer som är framtagna för den kommande 
verksamheten i föreningens regi. Ordförande läste också upp en 
skrivelse från Järfälla kommun där ansvarsförhållandena och 
kommunens syn på drift av anläggningen på Säby klargjordes. 
Bifogas protokollet. 

§ 1  
Val av ordförande. 

 
Till ordförande för årsmötet valdes Allgun Wilhelmsson.  
 

§ 2  
Anmälan av styrelsens val av 
sekreterare vid årsmötet. 

 
Till sekreterare för årsmötet utsågs Elisabeth Nygren. 
 
 

§ 3  
Upprättande av röstlängd. 

 
Beslöts att godkänna upprättad närvaroförteckning som 
röstlängd. Bifogas originalprotokollet. 
 

§ 4  
Val av protokollsjusterare och 
rösträknare. 

 
Till justerare och rösträknare valdes Bert Rubaszkin och        
Catrin Horn. 
 

§ 5  
Fastställande av dagordningen. 
 

 
Upprättad dagordning godkändes. 

§ 6  
Fastställande av om mötet blivit i 
laga ordning utlyst. 

 
Kallelse till årsmötet med tid och plats har skickats ut via e-
post, varit uppsatta i ridhus, klubblokal samt utlagt på 
hemsidan. Beslöts att mötet blivit stadgeenligt utlyst. 
 

§ 7  
Behandling av verksamhetsbe-
rättelser och förvaltningsberättel-
ser samt fastställande av 
balansräkning. 
 

 
Verksamhetsberättelser för föreningen föredrogs av  
ordförande.  
Under debatten, där ett tiotal inlägg gjordes, lämnades ett 
skriftligt förslag från Eva Odelius bestående av tre 
attsatser.Bilägges originalprotokollet.  Första attsatsen att inte 
ge styrelsen fortsatt förtroende hänsköts till punkt 9. 
Attsatserna 2-3 avslogs genom beslutet under punkt 14. 
Verksamhetsberättelserna godkändes och lades till hand-
lingarna. En reservation inkom, bifogas protokollet. Christel 
Aronsson föredrog resultat- och balansräkning, vilken 
fastställdes. 

§ 8  
Revisorernas berättelse. 

 
Revisor Catrin Andreasson konstaterade att den företagna 
revisionen ej givit anledning till anmärkning beträffande 
styrelsens förvaltning av föreningens verksamhet, varför 
revisorerna föreslår årsmötet att bevilja styrelsen full 
ansvarsfrihet för den tid som berättelsen omfattar 
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§ 9  
Fråga om ansvarsfrihet för sty-
relsen. 
  

 
Mötet  beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2015.  En reservation inkom, bifogas protokollet. 
 

§10 
Behandling av sektionernas 
verksamhets- och 
förvaltningsberättelser samt 
fastställande av deras 
balansräkning. 
 

 
Verksamhetsberättelser för sektionerna, Barn- och 
ungdomssektion samt kollektivstallsektion, föredrogs av  
ordförande. Noterades att sektionernas ekonomi ingår i hela 
styrelsens som behandlats i §7. 
 
Verksamhetsberättelserna godkändes och lades till handlingarna 
 

§11  
Beslut om antal styrelseledamöter 
och suppleanter inom ramen för 
det i §17 andra stycket angivna 
antalet. 
 

 
Beslöts att styrelsen skall bestå av 11 ordinarie ledamöter, 4 
suppleanter samt ordförande. 
 

§12  
Val av ordförande för föreningen 
 

 
Carina Carlsson valdes till ordförande på två år. 
 

§13 
Val av övriga styrelseledamöter 
och suppleanter för vilka man-
dattiden utgått. 

 
Till ledamot på två år valdes: 
Dan Andersson (Omval)                            
Christel Aronsson (Omval) 
Ola Jacobson (Omval) 
Elisabeth Nygren (Omval)                     
Eva Berggren  (Nyval) 
 
Till ledamot på ett år valdes: 
Malin Häll Löfvenius (Fyllnadsval) 
Lena Malm (Nyval) 
Pia Ek, Kollektivstallsektionen 
Vendela Solberg, BUS 
 
Kvarstående ledamöter – ytterligare ett år 
Titti Hubinette 
Sophia Fredriksson                            
 
Suppleanter på två år: 
Åse Aldérus Axelsson (Nyval) 
 
Suppleanter på ett år  
Weronika Pasalska kvarstår ytterligare ett år 
Lennart Östholm, Kollektivstallsektionen 
Alice Gustavsson, BUS  
 
Stämman beslutade vidare att punkten 15 på dagordningen 
utgick, eftersom de enligt stadgarna ska ingå i styrelsen. 
 

§14 
a) Val av funktionärer på ett år  
 
 
 
b) Val av kommitteer på ett år 

 
- Till Utbildningsansvarig utsågs Malin Häll Löfvenius. 
- Säkerhetsfrågor hanteras av styrelsen. 
- Klubbmästare utses av styrelsen när behov uppstår. 
 
Beslutades att styrelsen utser de kommittéer som anses 
erforderliga.  
Det förslag om tillsättande av en särskild kommitté 
med särskilda befogenheter och mandat att behandla alla frågor 
avslogs med siffrorna 66 för och 72 mot samt 1 blank röst. 
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Detta innebär att motionen med yrkande om tillsättande av en 
sådan kommitté härmed är behandlad. 
 

  
 

§15 
Val av två revisorer och två 
revisorsuppleanter. 

 
Till revisor på två år valdes Hans Pettersson med suppleant 
Christine Bäcklund. Catrin Andreasson kvarstår ett år med 
suppleant Bert Rubazskin. 
 

§16  
Val på ett år av sammankallande 
och ledamöter i valberedningen. 
 

 
Till valberedning valdes Michel Dufva som sammankallande. 
Ledamöter är Gunnie Carnestedt, Gigi Isacsson, Catrin Horn och 
representant för BUS 
 

§17 
Val av ombud till Ridsport-för-
bundets och distriktets allmänna 
möten och ev andra möten där 
föreningen har rätt att repre-
sentera med ombud. 
 

 
Beslöts att styrelsen utser dessa ombud. 

§18  
Fastställande årsavgifter. 

 
Medlemsavgiften för år 2017 fastställdes till:  
 
Junior  200:-(t o m det år man fyller 20 år) 
Senior  400:-   
 

§19 
Övriga ärenden som kan beslutas 
på årsmötet (motioner). 
 

 
Pga tidsbrist bordlades de inkomna motionerna. Styrelsen fick i 
uppdrag att sammankalla nytt möte för att behandla dessa. 

§ 20 
Årsmötesförhandlingarnas av-
slutande. 
 
 
Avslutande information                       
 
 

 
Ordförande förklarade årsmötesförhandlingarna avslutade. 
 
 
 
Carina Carlsson avslutade mötet och tackade ordföranden med 
en blombukett. 

 
Enligt uppdrag 
 
 
....................................... 
Elisabeth Nygren 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
....................................        ........................................      ................................. 
Allgun Wilhelmsson          Catrin Horn                               Bert Rubaszkin 


