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Protokoll fört vid Värnamobygdens Ryttarförenings Årsmöte
Datum: 2017-02-28 kl.18,30
Plats: Kaffestugan i Apladalen, Värnamo
Närvarande: Närvarolista och röstlängd upprättas under § 4

§1 Mötets öppnande
Ordförande , Katarina hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av ordförande att leda årsmöte
Till ordförande för mötet valdes Marcus Skytt.

§ 3 Val av sekreterare för årsmötet
Till sekreterare för mötet valdes Ann Svensson.

§ 4 Upprättande och fastställande av röstlängd
Alla närvarande medlemmar skrev sitt namn på separat lista.

§ 5 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
Ulrika Zetterlund och Johanna Rydin valdes att jämte mötesordförande justera
protokollet och vid behov vara rösträknare.

§ 6 Fastställande av dagordning
En ändring vid §16 då ordförande, har 1 år kvar.
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§ 7 Fastställande om årsmötet blivit i laga ordning utlyst
Mötesordförande redovisade hur årsmötet blivit utlyst. Kallelsen till årsmötet fastställdes vara
stadgeenligt utlyst via facebook, anslagstavlan och föreningens hemsida.

§ 8 Föredragning av styrelsens och sektionernas verksamhetsberättelser
Föreningens, ridskolans och sektionernas verksamhetsberättelser redovisades
(se bilaga1)

§ 9 Föredragning av föreningens årsredovisning
Årsredovisningen för 2016 gicks igenom av kassör Camilla Hultberg.

§ 10 Föredragning av revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen godkändes av årsmötet ( se bilaga 2)

§ 11 Fastställande av den i årsredovisningen intagna balans- och
samt disposition av årets reultat.

resultaträkningen

Mötet beslutade att disposition av 2016 års resultat sker enligt förslag i årsredovisningen, det vill
säga att resultatet disponeras som ingående balans i 2017års räkning.

§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2016.

§ 13 Beslut om årsavgift, bestående av medlemsavgift
Mötet beslutar att behålla medlemsavgifterna ( 325:- för senior och 150:- för junior) oförändrade
under 2017.
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§ 14 Fastställande av budget
Budget för 2017 gicks igenom och mötet godkände styrelsens förslag.

§ 15 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen
för det i 17§ andra stycket angivna antalet
Mötet beslutade att för 2017 ska antalet ledamöter och suppleanter vara oförändrat jämfört med
2016, det vill säga sju ledamöter inklusive ordförande och kassör samt två suppleanter.

§ 16 Val av ordförande på 1 år
Katarina har 1 år kvar på ordförande posten.

§ 17 Val av kassör av en period på 2 år
Camilla Hultberg har valt att avgå 1 år i förtid.
Curt Sjöberg väljs som kassör på 2 år.

§ 18 Val av övriga styrelseledamöter på 2 år och suppleanter på 1 år
Ann Svensson

- omval till 2019

Viktoria Bergman

- omval till 2019

Pia Johansson - nyval till 2019
Till suppleanter på ett år valdes:
Peter Sjölin

- omval till 2018

Linda Ekehage

- nyval till 2018

Valda 2016 på två år:
Bodil Lilja

- sitter till 2018

Raimo Michelsen

- sitter till 2018
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§ 19 Anmälan av Ungdomssektionen vald styrelseledamot och vald suppleant
Då 2016 års US styrelsen hoppade av fanns tyvärr inga att välja.
Det blir styrelsens uppgift att lösa detta under 2017

§ 20 Val av minst två revisorer för en tid av 1 år
Till revisorer valdes:
Camilla Hultberg

- nyval

Linda Larsson

- omval

§ 21 Val av minst en revisorssuppleant för en tid av 1 år
Till revisorssuppleant valdes:
Carina Manestam

- omval

§ 22 Beslut om antalet ledamöter i valberedningen
Mötet beslutade att det i valberedningen skall vara minst tre ledamöter.

§ 23 Val av valberedning och ordförande i valberedning för en tid av 1 år
Till sammankallande i valberedningen valdes Ann Gustavsson och till ledamöter valdes Malin
Melin och Susanne Elmtoft.

§ 24 Val av sektionsmedlemmar, denna punkt beslöt årsmötet 2015 att ta bort.
Punkten 24 behålls och till nästkommande årsmöten kommer de olika sektionerna att anmäla
vilka som ingår i vilken sektion.
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§ 25 Behandling av fråga/or styrelsen hänskjutit till årsmötet, eller fråga/or som medlem
anmält skriftligen till styrelsen minst tre veckor före årsmötet.
Ann Gustavsson har en fråga om inte föreningen i och med den nya banan skulle vara i behov av
en ban o anläggningssektion. Hon önskar också någon typ av parkering, sjukvård och
framhoppnings grupp till tävlingar då dessa poster är svårt att få funktionärer till.
Mötet godkänner att Ann jobbar vidare med dessa frågor.

§ 26 Val av ombud till huvudorganisation pch distriktsförbund
Annika Bruhn Bengtsson valdes till ombud.

§ 27 Val av pressansvarig för en tid av 1 år
Till pressansvarig valdes:
Helena Oksanen

- omval.

§ 28 Val av resultatansvarig för en tid av 1 år
Till resultatansvariga valdes:
Helena Oksanen

- omval

Katarina Petersson

- nyval

Ulrika Zetterlund

- nyval

§ 29 Mötets avslutning
Ordförande Marcus Skytt avslutade mötet och tackade för förtroendet.
Prisutdelning
Resultatansvariga delade ut priser till våra duktiga ryttare.
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Vid protokollet:
Ordförande:

...........................................

…...............................................

Ann Svensson

Marcus Skytt

Justeras:

Justeras:

…..............................................

….................................................

Johanna Rydin

Ulrika Zetterlund

