Mötesprotokoll för Christinehamns Häst & Ponnyklubbs årsmöte
22 februari 2014
Närvarande:
Carina Andersson
Emma Andersson
Anna-Karin Andreasson
Helena Astin
Sofia Astin
Susanna Astin
Hanna Fräjdin
Maria Gerdin
Johanna Hallén
Anders Söderström Jibbefors
Elin Jibbefors
Sam Jibbefors
Monica Johansson
Ellen Johansson
Malin Larsson
Sanna Leiviskäll
Carina Lindberg
Lena Nilsson
Ida Strid Andersson
Karin Strid
Christina Werner
Riekje van Zanten

§1 Öppnande av årsmötet
Klubbordförande öppnar årsmötet och hälsar alla välkomna.
§2 Val av ordförande för årsmötet
Helena Astin valdes till ordförande för årsmötet.
§3 Val av sekreterare för årsmötet
Elin Jibbefors valdes till sekreterare för årsmötet.
§4 Upprättande av röstlängd

Samtliga närvarande är medlemmar och har därmed rösträtt.
§5 Val av protokollsförare samt rösträknare
Monica Johansson samt Anders Jibbefors Söderström valdes till justerare tillika rösträknare.
§6 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes av mötet
§7 Fastställande om mötet blivit i laga ordning utlyst
Årsmötet utlystes på klubbens hemsida, via mail och FaceBook samt med en annons i

Kristinehamnsposten en månad i förväg och är därmed i laga ordning utlyst.
§8 Verksamhetsberättelse

Mötets delgavs verksamhetsberättelsen, som lades till handlingarna.
§9 Resultat 2013

Kassör Carina Lindberg delgav mötet balansräkningen som lades till handlingarna.
§10 Revisorernas berättelse
Revisor Riekje van Zanten delgav mötet revisionsberättelsen som lades till handlingarna.
§11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
§12 Val av ordförande av föreningen
Valberedningens förslag är sittande, Helena Astin. Inga andra förslag inkom och förslaget godtogs
av mötet. Helena Astin förblir ordförande, sittande ett år.
§13 Val av övriga ledamöter
Sittande för 2014 är Anders Jibbefors Söderström, Håkan Örnefors, Anna-Karin
Andreasson, alla med ett år kvar.
Valberedningens förslag på nyval samt omval följer:
- Sofia Astin, sittande på två år
- Maria Örnefors, sittande på två år
Inga andra förslag framkom, mötet godkände valberedningens förslag.
§14 Val av suppleanter
Sittande för 2014 är Elin Jibbefors samt Eva-Stina Andersson.
§15 Val av revisorer och revisorsuppleanter
Valberedningens förslag var omval av sittande, Ingemar Johansson samt Riekje van Zanten. Inga
andra förslag framkom och mötet godkände valberedningens förslag. Revisorsuppleanterna
förblev vakanta.
§16 Val av valberedning
Då det saknades intressenter för posten fick styrelsen i uppdrag att under verksamhetsåret verka
för en fristående valberedning, i annat fall själv agera som valberedning.
§17 Val av ombud till Risportsförbundets och distriktets allmänna möten
Förslag var att åter låta styrelsen ansvara för att ombud deltar, mötet röstar för.
§18 Fastställande av medlemsavgift för 2015
Förslag på ökning från 150 kr till 200 kr framkommer, detta då tillkommer en gemensam olycksfalls
försäkring via Folksam. Förslaget godkänns av mötet.
§19 Inkomna skrivelser
Det har inte inkommit några skrivelser

§20 Mötets avslutande
Mötes ordförande Helena Astin avslutar mötet

_____________________________________________
Helena Astin
Ordförande
_____________________________________________
Elin Jibbefors
Sekreterare
_____________________________________________
Anders Jibbefors Söderström
Justerare
_____________________________________________
Monica Johansson
Justerare

