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Årsmötesprotokoll

ÄLMHULT LINNÉBYGDENS RIDKLUBB
2015-02-07
§ 1. Val av mötesordförande
Mötet öppnades och till mötesordförande valdes Per Gill.
§ 2. Styrelsen anmälan av mötessekreterare
Kristina Wirland Svensson anmäldes av styrelsen som sekreterare för årsmötet.
§ 3. Upprättande av röstlängd
Beslutades att medlemslista ska användas som röstlängd om/när det behövs under
mötet.
§ 4. Protokolljusterare och rösträknare
Till protokolljusterare och rösträknare valdes Cecilia Lodelius och Patrik Svensson.
§ 5. Dagordning
Dagordningen fastställdes.
§ 6. Kallelse till årsmöte
Fastställdes att mötet blivit utlyst i laga ordning och enligt stadgarna.
§ 7. Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse och balansräkning
Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse och balansräkning föredrogs och
fastställdes av årsmötet. Ulf Almblad föredrog ekonomin för mötet och kunde
glädjande nog meddela att klubben gått med ett litet överskott.
§ 8. Revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse föredrogs och godkändes.
§ 9. Styrelsens ansvarsfrihet
Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2014 års verksamhet.
§10. Val av ordförande
Ulf Almblad valdes till klubbens ordförande, med mandattid på 1 år.
§11. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter
Val av ordinarie ledamöter (2 års mandattid)
Andreas Vindstierna (omval)
Kristina Wirland Svensson (omval)
Per Gill (nyval)
Fyllnadsval på 1 år:
Desirée Ördén
Årsmötesprotokoll februari 2015, verksamhetsåret 2014 Älmhult Linnébygdens Ridklubb

2
Kvarstående ledamöter (1 år kvar)
Cecilia Lodelius
Val av suppleanter (1 års mandattid)
Joakim Käll (nyval)
Lina Petersson Dennis (nyval)
Lina Löfgren (omval)
§12. Val av sektioner (förutom ungdomssektionen), 1 års mandattid
Följande (om)valdes in i respektive sektion:
Tävlingssektionen
Susanne Brehmer
Linn Karlsson
Emma Held
Marie Högberg
Emma Jingblom
Karin Svensson
Karoline Karlén
Cafeteriasektionen
Kristina Wirland Svensson
Karin Svensson
Sponsorsektionen
Andreas Vindstierna
Anläggningssektionen
Valberedningen hade inte hittat några kandidater och det var heller inga som
framkom på mötet. Därför beslöts att sektionen ska vara vilande så länge och att
huvudstyrelsen ska hantera dess ärenden.
Webb-sektionen
Yvonne Jonsson
Lena Almbladh
Margaretha Björkander
Sektionen bytte dessutom namn till Webb-och informationssektionen.
§13. Anmälan av ungdomssektionens representant i styrelsen
Beata Tapola Jakobsson anmäldes som ungdomssektionens representant och
Hanna Olsson som hennes suppleant.
§14. Anmälan av styrelsens upplägg för revision av klubben
Detta innebär att arvoderade auktoriserade revisorer anlitas. Mötet beslöt att
fortsätta med samma upplägg som 2014 och därför utsågs:
Cecilia Lindsten (LRF konsult) och Bengt Martinsson (LRF konsult)
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§15. Val av ledamöter och sammankallande till valberedning 2015
Det fanns bara ett valbart förslag till valberedning och därför valdes Jessica Nyman
till sammankallande. Hon fick lov att ta hjälp av bl. a styrelsen när uppdraget blir
aktuellt.
§16. Ombud möten
Nya styrelsen uppdrogs att utse ombud till Ridsportförbundets och distriktets
allmänna möten och eventuella andra möten där föreningen har rätt att
representera med ombud.
§17. Fastställande av årsavgift 2016
Då avgiften höjdes för 2015 (pga. att Svenska Ridsportförbundet hade tecknat en ny
förbättrat försäkringsskydd för sina medlemmar som innebar det en
kostnadshöjning motsvarande ca 55 kr/medlem) beslutades det att behålla samma
för 2016 d.v.s.
Junior
Senior
Familj

255 kr (t.o.m. 18 år)
355 kr
800 kr

§18. Antidrog- och antimobbingpolicy
Mötet beslöt att klubben ska fortsätta jobba enligt den tidigare antagna
antidrog- och antimobbingpolicyn.
§19. Övriga frågor
Utdelning av priser och utmärkelser.
Lina Almblad som är den som fått flest championatspoäng vid officiella tävlingar
under året, premierade som årets ryttare med pokal och blommor.
Fires Minnespris gick till Andreas Bertilsson för hans stora och viktiga ideella
insats bl. a vad det gäller underlagspreparering av klubbens ridbanor. Han fick
också en blombukett ihop med vandringspriset.
§21. Avslutande av mötet
Mötesordförande Per Gill tackade för förtroendet och avslutade årsmötet.
Älmhult den 7 februari 2015

-------------------------------------------Kristina Wirland Svensson, mötessekr.

-----------------------------------------Per Gill, mötesordf.

Årsmötesprotokollet justeras härmed:

----------------------------------------------Patrik Svensson

------------------------------------------Cecilia Lodelius
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