
q11
Beslut om antal styrelseledamöter
och suppleanter inom ramen för
det i $22 andra stycket angivna
a nta I et,

9r2
Fastställande av mandatperiod för
ordförande för föreningen samt
val av ordförande.

q13
Val av övriga styrelseledamöter
och suppleanter för vilka man-
dattiden utgått.

514
a) Val av funktionärer på ett år

b) Val av kommitteer på ett år

g1s
Anmälan av Ungdomsektionen
valda ledamot jämte personlig
su pplea nt,

516
Faställande av eventuella
sektioner förutom
u ngdom ssektionen

917
Val av två revisorer och två
revisorsu ppleanter.

518
Beslut om antal ledamöter i

va I bered ni ngen

q1e
Val på ett år av ordförande och
ledamöter i valberedningen.
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Protokoll fört vid årsmöte den 25 februari 2018

Beslöts att styrelsen skall bestå av 9 ordinarie ledamöter,
suppleanter sa mt ordföra nde,

Till ordförande på två år valdes Carina Carlsson.

Kvarstående ledamöter - ytterligare ett år
Mikael Dufva
Titti Hubinette
Jenni Svensson

Till ledamot på två år valdes:
Robert Klemedsson
Åsa Kolsunds
Elisabeth Nygren
Ann-Christina Schönning Perotti

Till ledamot oå ett år valdes:
Grazyns Sowinska

Suppleant - oå två år:
Gunnie Carnestedt

Fvllnadsval -suppleanter på ett år

Funktionärer som anses erforderl iga utses av styrelsen.

Tävlingskommtte och övriga kommittder som anses erforderliga
utses av styrelsen.

Sofie Johansson är ungdomssektionens ledamot i styrelsen och
Alma Karlsson är suppleant.

Årsmötet beslutade att bifalla styrelsens förslag att avveckla
kol I ektivstal I sekti onen.

Till revisor på två år valdes Henrlk Johansson. Till ordinarie
lekmannarevisor på ett år valdes Ebba Lundblad med suppleant
Christine Bäcklund.

Antalet ledamöter i valberedningen beslutades vara fyra.

Till ledamot i valberedning valdes Anneli Johansson, ytterligare
ledamöter utses i samråd med styrelsen inkl representant för
Ungdomssektionen.

i)ä.rå] ? J-.1 1



Plats:

Nä rva ra nde

Mötets öppnande

51
Val av ordförande.

g2
Anmälan av styrelsens val av
sekreterare vid årsmötet.

53
Upprättande av röstlängd.

54
Val av protokollsjusterare och
rösträ kna re.

5s
Fastställande av dagordningen,

56
Fastställande av om mötet blivit i

laga ordning utlyst.

g7
Behandling av verksamhetsbe-
rättelserna.

5B
Revisorernas berättelse.

(o
3J
Fastställande av balans- och
resu ltaträ kn inga r.

510
Fråga om ansvarsfrihet för sty-
relsen.
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Protokoll fört vid årsmöte den 25 februari 2018

Klubbaracken Säby Gård, Jakobsberg

Upprättad närvaroförteckning visar att 25 röstberättigade
medlemmar infunnit sig. Dessutom deltog 2 icke röstberättigade
medlemmar,

Ordförande Carina Carlsson öppnade mötet och hälsade
medlemmarna välkomna.

Ordförande inledde mötet med att sammanfatta verksamheten
under året samt att presentera årets stallvärd, Wilma
Haraldsson och årets skötare, Sofia Hjalmarsson. Årets
ridskolehäst blev Zatoska och årets ridskoleponny Ushi.

Till ordförande för årsmötet valdes Sören lakobsson.

Till sekreterare för årsmötet utsågs Elisabeth Nygren.

Beslöts att godkänna upprättad närvaroförteckning som
röstlängd. Bifogas origi nalprotokollet,

Till justerare och rösträknare valdes Christina Lundström och
Sofia Hjalmarsson.

Upprättad dagordning godkändes.

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

Verksamhetsberättelserna godkändes och lades till hand-
lingarna.

Revisor Hans Pettersson konstaterade skriftligen, att den
företagna revisionen ej givit anledning till anmärkning
beträffande styrelsens förvaltning av föreningens verksamhet,
varför revisorerna föreslår årsmötet att bevil.la styrelsen full
ansvarsfrihet för den tid som berättelsen omfattar

Balans- och resultaträkning fastställdes

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret
20L7.



520
Val av ombud till Ridsport-för-
bundets och distriktets allmänna
möten och ev andra möten där
föreningen har rätt att repre-
sentera med ombud.

521
Faststä I lande årsavgifter.

622
Övriga ärenden som kan beslutas
på årsmötet (motioner).

923
Årsm ötesförha ndl i ngarnas av-
sl uta nde.

Avslutande information

Protokoll fört vid årsmöte den 25 februari 2018

Beslöts att styrelsen utser dessa ombud.

Medlemsavgiften för år 2019 fastställdes att höjas till:
Junior 300:- (t o m det år man fyller 20 år)
Senior 500:-
Medlemskap med familjerabatt beslutades avskaffas.

Motion från Gigi Isacsson beträffande uteritter beslutades anses
vara besvarad och beträffande Bert Rubaszkins förslag på
ändring av en formulering i stadgarna beslutade årsmötet enligt
styrelsens förslag, att nuvarande formulering ska fortsätta att
gälla.

Ordföra nde förkla rade å rsmötesförha ndl i n ga rna avsl uta de.

Enligt uppdrag
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Elisabeth Nygren 
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Carina Carlsson avslutade mötet och tackade ordföranden,

Ch ristina Sofia Hjalmar6son

lusteras
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