Protokoll årsstämma 2007
Hägerneholms Ridklubb
Datum

2007-02-18

Tid

15.00

Lokal

Klubblokalen, Hägerneholm

Dagordning enligt stadgar
§1

Mötets öppnande
Ordförande i föreningen förklarade mötet för öppnat.

§2

Val av mötesordförande
Peter Larsson valdes till årsstämmans ordförande.

§3

Upprättande av röstlängd
Röstlängd upprättades enligt nedan.

Peter Larsson

Martina Sonntag

Annica Bjurfors

Margareta Schmidt

Eva Mandt

Liv Grinsfeldt

Henrietta Arvidsson

Jan-Eric Claesson

Gunilla Bane

Carin Adler

Maria Sellö

Christina Lindahl Zander

Linda Engberg

Charlotte Jakobsson

Bisse Hylin

Alexandra Wettervik

Anna Leppäniemi

Loppan Åkerlund

Tina Hörnell

Jenny Lindström

Susanne Frisk

§4

Val av justeringsman samt rösträknare
Till justeringsman valdes: Martina Sonntag
Till rösträknare valdes: Tina Hörnell samt Linda Engberg

§5

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes och godkändes av stämman.

§6

Fastställande av om mötet har i laga ordning utlyst
Stämman beslutade att mötet är utlyst i laga ordning via hemsida och mail till
medlemmar samt anslag på anläggningen Hägerneholm.
[1]

§7

Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna samt
fastställande av balansräkning
Styrelsens ordförande redogjorde för klubbens verksamhet och räkenskaper för 2006.

§8

Revisorernas berättelse
Revisorer har ej varit valda för 2006.

§9

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2006.

§ 10

Behandling av ev. sektioners verksamhets- och förvaltningsberättelser samt
fastställande av deras balansräkningar
Styrelsens ordförande delgav stämman att sektionerna är inkluderade i föreningens
verksamhets och resultatredovisning.

§ 11

Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i
stadgarna §17, andra stycket angivna antalet
Förslag att utöka antalet möjliga ledamöter i föreningens styrelse från idag ”högst 6”
till högst 8. Stämman beslutade att genomföra en ändring i föreningens stadgar enligt
förslaget.

§ 12

Val av ordförande i föreningen
Valberedningens förslag till ordförande i styrelsen var Peter Larsson, som omvaldes av
stämman till ordförande i föreningens styrelse för ett år.

§13

Val av övriga ledamöter jämte suppleanter
Valberedningens förslag på ledamöter i styrelsen godkändes av stämman och
beslutade att följande personer skall ingå i föreningens styrelse.
Ledamöter (1år/2år)

Suppleanter (1år)

§14

Margareta Schmidt, 2 år

omval

Eva Mandt, 2 år

Nyval

Liv Grinsfeldt, 2 år

Nyval

Henrietta Arvidsson, 1 år

nyval

Jan-Eric Claesson, 1 år

Nyval

Gunilla Bane, 1 år

Nyval

Carin Adler

Nyval

Maria Sellö

Nyval

Christina Lindahl Zander

Nyval

Val av ev. sektioner förutom ungdomssektion (se §24 stadgar)
Stämman beslutade att det för tillfället inte erfordras utökat antal sektioner.
[2]

§15

Anmälan av ungdomssektion vald ledamot jämte personlig suppleant
Ungdomssektionen har valt följande personer att företräda sektionen i föreningens
styrelse.

§16

US Representant

Linda Engberg

US Val

Suppleant

Michaela Frisk

US Val

Suppleant

Sara Hernmarck

US Val

Val av två revisorer och två revisorsuppleanter
Valberedningens förslag på revisorer fastställdes av stämman enligt följande:
Revisor (1år)

§17

Martina Sonntag

Nyval

Annica Bjurfors

Nyval

Suppleant (1år)

Charlotte Jakobsson

Nyval

Suppleant (1år)

Bisse Hylin

Nyval

Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen. Val på ett år av
sammankallande och ledamöter i valberedningen.
Stämman beslutade att följande personer skall ingå i valberedningen:
Valberedningen

Tina Hörnell, sammankallande
Bisse Hylin
Robert Jonsson

§18

Annica Bjurfors

Suppleant

Loppan Åkerlund

Suppleant

Val av ombud till Ridsportförbundets och distriktets allmänna möten och ev.
andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud
Stämman gav styrelsen i uppdrag att utse representant för föreningen inför respektive
tillfälle.

§19

Fastställande av årsavgift
Stämman fastställde följande årsavgifter:
Senior:300:-/år
Junior: 150:-/år (man är junior till och med det året man fyller 18)

§20

Övriga ärenden som enligt §13 kan upptas till beslut på årsmöte.
Inga övriga ärenden har inkommit.
[3]

§21

Mötet avslutas
Stämmans ordförande förklarade årstämman vid Hägerneholms Ridklubb för
avslutad.

Peter Larsson

Anna Leppäniemi

Årstämmans ordförande

Årsmötets sekreterare

Martina Sonntag
Årstämmans justeringsman

[4]

