Protokoll Årsmöte Fjärås Hoppryttare 21 februari 2021
1. Mötet öppnas
Ordförande Christina Eide förklarade mötet öppnat
2. Val av ordförande för mötet
Mötet valde Christina Eide som ordförande för mötet
3. Val av sekreterare för mötet
Erika Olsson valdes till sekreterare för mötet
4. Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till närvarande medlemmar över 18 år.
5. Val av justerare
Stefan Gabrielsson och Åsa Winstedt valdes till justerare
6. Fastställande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes
7. Fastställdes att mötet blivit i laga ordning utlyst
Årsmötet fastställde att mötet har blivit i laga ordning utlyst enligt klubbens stadgar
8. Verksamhetsberättelsen 2020
Klubbens ordförande Christina Eide gick igenom verksamhetsberättelsen, enligt bilaga.
Verksamhetsberättelsen fick med beröm godkänt av årsmötet som välskriven och innehållsrik.
9. Revisionsberättelse 2020
Mötet tog del av revisionsberättelsen som upprättats av Thomas Nilsson där han granskat
klubbens räkenskaper som han fann utan anmärkning och rekommenderade att styrelsen
beviljas ansvarsfrihet.
10. Fastställande av balans- och resultaträkning
Klubbens resultat och balansräkning godkändes av mötet.
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beslöt att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen
12. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
Mötet beslöt enligt valberedningens förslag och i enlighet med klubbens stadgar att klubben ska ha 1 ordförande, 7 ledamöter och 3 suppleanter.
13. Val av ordförande för föreningen
Christina Eide omvaldes som ordförande på 1 år med ett stort tack för sitt fina arbete.

14. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter
• Årsmötet valde styrelseledamöter och suppleanter enligt valberedningens förslag
(nyval/omval i fet stil)
Ledamöter
Marie Scherman
Erika Olsson
Cecilia Torgersen
Petra Frivold (Kassör)
Marie-Louise Ardin
Ida Winstedt
Mikael Kristofersson

Kvar 1 år
Kvar 1 år
Kvar 1 år
Omval 2 år
Omval 2 år
Nyval 2 år
Nyval 2 år

Suppleanter
Emelie Grönberg
Caroline Malmström
Karin Winge

Kvar 1 år
Fyllnadsval 1 år
Nyval 2 år

15. Anmälan om ungdomsledamot
Nova Eriksson-Klang valdes som ungdomsledamot på 2 år.
16. Val av revisorer
Thomas Nilsson och Lennart Mårtensson valdes till revisorer på 1 år.
17. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen
Antalet ledamöter i valberedningen beslutades till tre + en ordförande
18. Val på ett år av ordförande och en ledamot i valberedningen och val av två ledamöter på två år
Enligt stadgeändringen för valberedningen ska 2 ledamöter väljas på 2 år och 2 ledamöter väljas på 1 år. Mötet beslöt att ordförande ska vara en av ledamöterna som väljs på 1 år.
Valberedningen valdes enligt nedan:
• Åsa Winstedt, ordförande
• Natalie Töckmadji, ledamot
• Lars Torgersen, ledamot
• Madeleine Bräutigam, ledamot

1 år
1 år
2 år
2 år

20. Val av ombud till SvRFs och distriktets allmänna möten och ev andra möten där
föreningen har rätt att representera med ombud.
Mötet gav styrelsen i uppdrag att vid var tid utse lämpligt ombud för föreningen.
21. Fastställande av årsavgift för nästkommande år, 2022
Styrelsen förslag på medlemsavgifter 2022
(700 kr licensierad ryttare, familj 1200 kr och 225 kr stödmedlem)

föranledde en diskussion kring begreppet stödmedlem och vad som skiljer det från en vanlig
medlemsavgift. Mötet ger styrelsen i uppdrag att reda ut de olika medlemskategorierna och
återkomma med förslag på en struktur på medlemsnivåer (innehåll/avgift) med ambition att
avgiften per kategori ska reflektera det man erhåller som medlem på den nivån och samtidigt
säkra en hållbar ekonomisk modell för klubben.
22. Fastställande av nya mallstadgar från Riksidrottsförbundet
Svenska Riksidrottsförbundet har tagit fram ny mall för föreningsstadgar. Extra Mötet 17 nov
2020 beslutade om stadgeändring enligt förslaget. Beslut av årsmötet 2021 krävs för att stadgeändringen ska vinna laga kraft.
Mötet godkände de nya mallstadgarna som därmed får laga kraft.

23. Övriga ärenden
Inga övriga ärenden
24. Mötet avslutas
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