Årsmötesprotokoll
ÄLMHULT LINNÉBYGDENS RIDKLUBB
2019-02-24

§ 1. Val av mötesordförande

Mötet öppnades och till mötesordförande valdes Yvonne Jonsson.
§ 2. Styrelsen anmälan av mötessekreterare

Fanny Freimann anmäldes av styrelsen som sekreterare för årsmötet.
§ 3. Upprättande av röstlängd

Beslutades att medlemsförteckningen ska användas som röstlängd om det blir omröstning under
mötet.
§ 4. Protokolljusterare och rösträknare

Till protokolljusterare och rösträknare valdes Britt-Louise Elversson och Eva Lena Arnesson.
§ 5. Dagordning

Dagordningen fastställdes.
§ 6. Kallelse till årsmöte

Fastställdes att mötet blivit utlyst i laga ordning och enligt stadgarna.
§ 7. Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse och balansräkning

Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse och balansräkning föredrogs och fastställdes av
årsmötet.
§ 8. Revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse föredrogs och godkändes.
§ 9. Styrelsens ansvarsfrihet

Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet.
§10. Val av ordförande

Desireé Ördén valdes om till klubbens ordförande, med mandattid på 1 år.
§11. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter

Val av ordinarie ledamöter (2 års mandattid)
Anna Rix Grönvall (omval)
Lina Petersson Dennis (omval)
Jennie Simon (nyval)
Louise Hydling (nyval)
Kvarstående ledamöter (1 år kvar)
Fanny Freimann
Cecilia Lodelius
Val av suppleanter (1 års mandattid)
Alma Gustafsson (omval, representerar webb- och informationssektionen)

Joakim Käll (representerar cafeteriasektionen)
Susanna Löwstedt (representerar webb- och informationssektionen)
Maria Lejon
§12. Val av sektioner (förutom ungdomssektionen), 1 års mandattid

Följande (om)valdes in i respektive sektion:
Tävlingssektionen
Cecilia Lodelius (sammankallande, representant styrelsen)
Fanny Freimann (representant styrelsen)
Ulf Almblad
Nicole Starck
Malva Lind
Linnea Wastegren
Emma Jingblom
Emma Held Stålros
Cafeteriasektionen
Joakim Käll (sammankallande, representant styrelsen)
Daniel Andersson
Carin Österlund
Ann Gustavsson
Webb- och informationssektionen
Susanna Löwstedt (sammankallande, representant styrelsen)
Alma Gustafsson (representant styrelsen)
§13. Anmälan av ungdomssektionens representant i styrelsen

Johanna Käll
§14. Anmälan av styrelsens upplägg för revision av klubben

Det upplägg som finns innebär att arvoderade auktoriserade revisorer anlitas. Mötet beslöt att
fortsätta med samma upplägg som 2018, där Cecilia Lindsten anlitats.
§15. Val av ledamöter och sammankallande till valberedning 2019

Yvonne Jonsson
Britt-Louise Elversson
Cathrin Bengtsson
§16. Ombud möten

Nya styrelsen uppdrogs att utse ombud till Ridsportförbundets och distriktets allmänna möten och
eventuella andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud.
§17. Fastställande av årsavgift 2020

Årsmötet beslutade om följande medlemsavgifter för år 2020:
Junior 295 kr (t.o.m. 18 år)
Senior 395 kr
Familj 900 kr
§18. Antidrog- och antimobbingpolicy

Mötet beslöt att klubben ska fortsätta jobba enligt den tidigare antagna antidrog- och
antimobbingpolicyn.

§19. Övriga frågor

Verksamhetsplan 2019
Styrelsen presenterade verksamhetsplan för 2019. Verksamhetsplanen godkändes av årsmötet.
Budget 2019
Styrelsen presenterade budget för 2019. Budgeten godkändes av årsmötet.
Utdelning av priser och utmärkelser
Milott Salomonsson var den av klubbens ryttare som fått flest championatspoäng vid officiella
tävlingar under tävlingsåret 2018, och erhöll därmed titeln som ”Årets ryttare” och belönades med
en pokal.
Fires Minnespris tilldelades detta år Milott Salomonsson.
2018 års klubbmästare tilldelades pokal. Klubbmästare blev:
Hoppning junior: Esmaralda Nordqvist
Hoppning senior: Alma Smedberg
Då höstens klubbtävlingar i dressyr ställts in utsågs inga klubbmästare i dressyr.
§20. Avslutande av mötet

Mötesordförande Yvonne Jonsson tackade för förtroendet och avslutade årsmötet

Älmhult den 24 februari 2019

-------------------------------------------Yvonne Jonsson, mötesordf.

-----------------------------------------Fanny Freimann, mötessekr.

Årsmötesprotokollet justeras härmed:

-------------------------------------------Eva-Lena Arnesson, justerare

-----------------------------------------Britt-Louise Elversson, justerare

