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Protokoll fört vid Råda Ridklubbs Årsmöte 2016-02-22 

Plats:   Råda Ridklubb, möteslokal  

Dag/Tid:  Söndag 2016-02-28  kl. 16:00 

 

1. Val av ordförande för mötet 

Magnus Wennström valdes till ordförande för mötet 

2. Anmälan av styrelsens val av sekreterare till årsmötet 

Helen Lundell valdes till sekreterare för mötet 

3. Upprättande av röstlängd 

17 medlemmar deltog i mötet varav 16 var röstberättigade 

4. Val av protokolljusterare och rösträknare 

Elizabeth Lindh valdes till protokolljusterare och rösträknare 

5. Fastställande av dagordning 

Mötet beslutade att fastställa den föreslagna dagordningen  

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

Kallelse till mötet publicerades i rätt tid både i stall och på hemsida. 

Mötet fastslog att det därmed blivit behörigen utlyst. 

7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse samt fastställande av 
balansräkning 

Genomgång av verksamhetsberättelse. 

Kassör gick igenom RR. 

Genomgång av balansräkning: inga frågor från mötet, Genomgång av 
Ungdomssektionens verksamhetsberättelse: inga frågor från mötet 

Mötet beslutade att fastställa verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning. 
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Mötet beslutade att balansera årets resultat i ny räkning. 

8. Revisorernas berättelse 

Genomgång av revisorernas berättelse. Revisorerna föreslår mötet att bevilja 
ansvarsfrihet för styrelsen 2015. 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015. 

10. Behandling av ev. sektioners verksamhets och förvaltningsberättelser samt 
fastsällande av deras balansräkning 

Ungdomssektions verksamhetsberättelse har redovisats separat samt balansräkning ingår 
i föreningens berättelse och behandlades under punkt 7. 

11. Val av ordförande för föreningen 

Valberedningens förslag: Maria Hellsten 

Mötet beslutade att välja Maria Hellsten till föreningens ordförande på ett år. 

12. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter 

Valberedningens förslag till ledamöter: 

Helen Lundell   Sittande  1 år kvar 

Marie Knutsso n  Sittande 1 år kvar 

Elizabeth Lindh  Omval  2 år    

Sofia Erlandsson  Nyval  2 år 

Jennie Boquist   Nyval  2 år 

Susann Andersson  Fyllnadsval 1 år 

Valberedningens förslag till suppleanter: 

Nina Jansson   Nyval   1 år 

Josefina Hellström  Nyval   1 år 

Therese Dijner   Nyval   1 år 
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Anette Bennour  Nyval   1 år 

Inga ytterligare förslag framfördes. Mötet beslutade att välja in ledamöter och 
suppleanter i enlighet med valberedningens förslag. 

13. Val av ev. Sektioner/kommittéer förutom ungdomssektionen (se 24§) 

a. Ordförande till ungdomssektionen valdes på Ungdomssektionens årsmöte.  

Sara Kjellgren blev ordförande. 

b. Inga övriga sektioner finns. 

14. Anmälan av ungdomssektionen vald ledamot jämte personlig suppleant 

a. Ledamot: Eva Nordman 

b. Suppleant: Sara Kjellgren 

15. Val av två revisorer  

a. Till ordinarie revisorer valdes Tomas Svensson och Mats Lundin på vardera ett 
år. 

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

Mötet fastställde antalet i valberedningen till två ledamöter och en suppleant. 

a. Till ledamöter valdes Cecilia Wretlind, Marie Nordman 

b. Till suppleant valdes Stina Boström 

c. Sammankallande: Cecilia Wretlind 

 

17. Val av ombud till Ridsportförbundets och distriktets allmänna möten och ev. 
Andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud 

Mötet beslutade att delegera val av ombud till styrelsen. 

18. Fastställande av årsavgifter 

Årsavgifterna justerades inför 2015 och årsmötet fastställde att de skall gälla även för 
2016. 
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19. Övriga ärenden som enligt 13§ kan upptas till beslut på årsmöte 

20. Mötet avslutas 

Avgående styrelsemedlemmar avtackades för väl utfört arbete och Ordförande tackade 
alla närvarande och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

Helen Lundell      Elizabeth Lindh    

Sekreterare      Justerare 

 

 

Magnus Wennström         

Ordförande             
 


