Årsmöte i Lejondals ryttarförening

2011-02-20

Närvarande:
Inger Sobeus, Maria Wolmestam, Karin Lejon, Britt Lund, Annika Lindholm, Ingrid
Berggren, Carin Svensson, Vivvi Lundman Tors, Gunilla, Maria Forsberg, Fia
Klarbrant, Inger Enarsson, Gill Holmström, Anna Linder, Jessica Rensjö, Åsa
Karlsson, Agneta, Ann Rensjö, Åsa Talamo, Marie Cederborg, Mari Sjölund, Lou
Talamo, Erik Cederborg, Maud Stenhammar.

§1Val av ordförande för mötet
Carin Svensson
§2Sekreterare för mötet
Maria Wolmestam
§3Upprättande av röstlängd
25 personer här, alla är inte rösberättigade, kontrollerar mot medlemsregister
§ 4 Val av protokolljusterare samt rösträknare
Fia Klarbrant och Inger Enarsson
§ 5 Fastställande av dagordning
Fastställd
§ 6 Fråga om mötet blivit i laga ordning utlyst
Ja
§ 7 Behandling av verksamhetsberättelse samt fastställande av balansräkning
Verksamhetsberättelsen utdelad på mötet,
Balansräkning utdelad på mötet. Disskutioner om intäkter och kostnader,
föreningen har en förlust på 22 523:- .
Balansräkning fastställd.
§ 8 Revisorernas berättelse
Revisionsberättelse läses upp av ordförande. Tina Norman är revisor för
föreningen.
§ 9 Fråga om ansvarsfrihet
Ansvarsfrihet beviljad för 2010.
§ 10 Behandling av sektioners verksamhetsberättelse
I Lejondalsryttarförening har vi inga sektioner förutom en ungdomssektion som
är sovande pga brist på ungdomar.
§ 11 Beslut om antal styrelseledamöter inom ramen för det i 17 § andra stycket
Det beslutades om 5 st ledamöter i styrelsen förutom ordförande och vice
ordförande.
§ 12 Val av ordförande för 2011
Valberedningen föreslår
Vivvi Lundman Tors som ordförande 1 år och Inger Sobeus som vice ordförande
1 år
Beslut taget enligt valberedningens förslag
§ 13 Val av övriga styrelseledamöter
Valberedningen föreslår
Maria Wolmstam 2 år, Maria Forsberg 2 år, Ann Rundlöf 2 år, Pia Litz 1 år,
Louis White 1 år

Beslut taget enligt valberedningens förslag
§ 14 Val av sektioner jämte ungdomssektionen
§ 15 Anmälan av ungdomssektionen vald ledamot jämte personlig suppleant
Petra Litz och Linnea Rundlöf
§ 16 Val av revisor samt revisorssuppleant
Tina Norman och Maud Stenhammar valdes som revisor respektive
revisorsuppleant
§ 17 Val av ombud för föreningen vid möten där föreningen representeras av ombud
Carin Svensson valdes som representant och Fia Klarbrant som backup för
henne.
§ 18 Val av valberedning
Inger Enarsson och Karin Lejon är i valberedningen för 2011
§ 19 Fastställande av årsavgift för 2012
Vi bibehåller avgiften på 200 kr med reservation för att ridsportförbundet inte
gör någon höjning. Om ridsportförbundet höjer avgiften höjer Lejondals RF med samma
summa.
§ 20 Övriga ärenden och motioner
2 motioner har inkommit till styrelsen. Inköp av 12 st nya hinderstöd, förslag på
paket för 7 380:- och nya speglar i ridhuset.
Nya speglar i ridhuset, förslag på att vi tillsätter en grupp som undersöker vad
det kostar och hur det går att göra, klubben kan max avsätta 30 000 kr för
detta.
Personer i gruppen är: Ingrid Berggren, Anna Linder, Karin Yngvarsson (ej
tillfrågad, hennes man är glasmästare), Åsa Karlsson.
I år vill vi prioriterar vi nya speglar framför hinderstöd, dock kan vi köpa färg till
hinderstöd.
Anna Linder föreslår att vi har några bommar stående i ridhuset. Det avslås av
Lou. Det går bra att ha hinder på longeringsvolten när årstiden tillåter.
Åsa Karlsson vill läsa upp en information som inkommit via mail från en
medlem, beröm till dem som tar hänsyn till den som rider lektion. Karin Lejon
fick speciellt beröm för att hon drar i tantgruppen varje lördag och tar speciellt
bra hänsyn till dem som rider lektion.
Ett önskemål är att man tar hänsyn till dem som rider lektion och låter dem ha
förtur.
Hjälmtvång på gården föreslås. Beslut togs om hjälmtvång. Det gäller även dem
som kommer utifrån och rider i vårt ridhus och ridbana. Tränarna som tar hit
ekipage utifrån måste meddela dessa om hjälmtvång.
Bidrag till allsvenskalag träningen.

Styrelsen har beslutat att 1500 kr får användas av varje divisionslag för träning
el dyl. Anmälningsavgiften individuellt och för lag betalas av klubben. Samt
reseersättning.
Regler för poängbedöming på KM, förslag på att ändra hur vi räknar för att det
är svårt för dem som rider högre klasser att bli placerade.
Arbetsgrupp tillsattes för att räkna fram hur poängsystemet ska se ut samt
övergripande regler, i arbetsgruppen :Åsa Karlsson, Anna Linder och Ingrid
Berggren
Tävlingar som vi har den 27-29 / 5, förslag på klasser som ska vara med.
Regional fredag MsvC , Msv B4 , Lokal lördag LB3 och LA 3. och regional söndag
, MsvC, MsvB4. Priser i form av sponsor grejer och anmälningsavgiften tillbaka.
Beslut om att föreningen betalar brodyr för loggan och ev namn på Sjöhagens
beställning. Man får betala själv först och sedan få pengar av föreningen mot
kvitto.
Beslut om att alla ska få sin egen uppmärkta parkeringsplats för trailerserna,
Åsa och Annika har räknat ut att varje trailer tar 2,75 meter i anspråk. Detta
kommer ske till våren.
§ 21 Mötets avslutande
Vid protokollet
Maria Wolmestam
Justerare

Inger Enarsson

Fia Klarbrant

Gårdsmöte 2011-02-20
Underlag på stora ridbanan
Underlaget på banan är ojämt, hårt i ena delen och mjukt och lös i den andra. Finns det
något annan sätt som vi kan sköta den på eller göra för att underlaget ska bli jämt? Flera
personer tycker likadant.
Förslag på att ha ett dressyrstaket runt stora ridbanan för att rama in den bättre. Avslås av
Lou.
Anna Linder tar hit Hans Westergren för att undersöka om det finns något att göra.

