Christinehamns Häst & Ponnyklubbs Årsmöte 15 februari 2020
Närvarande:
Emma Andersson
Cecilia Andersson
Helena Astin
Malin Astin
Emma Molinder
Jimmy Pettersson (tillkom i senare del av mötet)
Anders Jibbefors Söderström
Elin Jibbefors
Håkan Olsson
Karin Strid
Jaana Wilén
§1 Öppnande av årsmötet
Vice ordförande Anders Jibbefors Söderström öppnar årsmötet och hälsar alla välkomna.
§2 Val av ordförande för årsmötet
Mötet valde Anders Jibbefors Söderström som ordförande för årsmötet
§3 Val av sekreterare för årsmötet
Mötet valde Elin Jibbefors som sekreterare för årsmötet.
§4 Upprättande av röstlängd
Samtliga närvarande är medlemmar/stödmedlemmar och har därmed rösträtt.
§5 Val av justerare samt rösträknare
Mötet valde Helena Astin och Emma Molinder som justerare tillika rösträknare för årsmötet
§6 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes av mötet
§7 Fastställande om mötet blivit i laga ordning utlyst
Årsmötet utlystes under januari månad på klubbens hemsida, via mail samt Facebook och är därmed
i laga ordning utlyst.
§8 Verksamhetsberättelse
Mötet delgavs verksamhetsberättelsen och som lades till handlingarna.
§9 Resultat 2019
Kassör Helena Astin delgav mötet balansräkningen som lades till handlingarna.
§10 Revisorernas berättelse
Kassör Helena Astin delgav mötet revisionsberättelsen som lades till handlingarna.
§11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
§12 Val av ordförande av föreningen
Då det saknades intressenter för posten så var förslaget från valberedningen att posten skulle lämnas

fortsatt vakant och att under året fortsätta verka för tillsättning av posten. Inga andra förslag
framkom och förslaget godtogs av mötet att ordförandeposten lämnas vakant.
§13 Val av övriga styrelsen
Valberedningens förslag på omval följer:
Ledamote Jaana Wilén (2 år)
Ledamot Håkan Olsson (2 år)
Suppleant Emma Molinder (1 år)
Suppleant Susanna Astin (1 år)
Samtliga är tillfrågade och önskar sitta kvar på sina poster. Mötet röstar för valberedningens förslag.
§14 Val av revisorer
Valberedningens förslag var omval av sittande, Ingemar Johansson samt Riekje van Zanten. Inga
andra förslag framkom och mötet godkände valberedningens förslag.
§15 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.
§16 Val av ombud till Ridsportförbundets och distriktets allmänna möten
Förslag var att åter låta styrelsen ansvara för att ombud deltar, mötet röstar för.
§17 Inkomna skrivelser
Inga skrivelser har inkommit
§18 Fastställande av medlemsavgift för 2020
Förslaget är att kvarhålla medlemsavgiften på 250 kr samt stödmedlemsskap på 100 kr. Mötet röstar
för varav medlemsavgifter kvarstår på tidigare summa.
§19 Mötets avslutande
Mötesordförande Anders Jibbefors Söderström avslutar mötet.

_______________________________________________________
Mötesordförande Anders Jibbefors Söderström

_______________________________________________________
Sekreterare Elin Jibbefors

________________________________________________________
Justerare Helena Astin

_______________________________________________________
Justerare Emma Molinder

