Protokoll Årsmöte Fjärås Hoppryttare 6 februari 2022
1. Mötet öppnas
Ordförande Christina Eide förklarade mötet öppnat
2. Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till närvarande medlemmar över 18 år.
3. Val av ordförande för mötet
Mötet valde Christina Eide som ordförande för mötet
4. Val av sekreterare för mötet
Mikael Kristoferson valdes till sekreterare för mötet
5. Val av protokolljusterare och rösträknare
Louise Torgersen och Anna Klang valdes till protokolljusterare tillika rösträknare.
6. Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställdes.
7. Fastställande att mötet blivit i laga ordning utlyst
Årsmötet fastställde att mötet har blivit i laga ordning utlyst enligt klubbens stadgar.
8. Verksamhetsberättelsen 2021
Klubbens ordförande Christina Eide gick igenom verksamhetsberättelsen, enligt bilaga.
9. Revisionsberättelse 2021
Revisorerna erhöll underlaget för sent för att hinna revideras till mötet. Revisorerna skickar revisionsberättelsen separat till ordföranden.
10. Fastställande av balans- och resultaträkning
Ja, under förutsättning av godkänd revisionsberättelsen.
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Ja, under förutsättning att punkterna 9 och 10 blir godkända.
12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
Klubbens ordförande Christina Eide gick igenom verksamhetsplanen och budget inför kommande verksamhetsår 2022. Årsmötet godkände verksamhetsplanen och budgeten.
13. Fastställande av årsavgift för nästkommande år, 2023
Årsavgifterna fastställdes:
700 kr licensierad ryttare
1200 kr familj
350 kr medlem
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14. Övriga ärenden som enligt 15§ kan upptas till beslut på årsmötet (motion från enskild
medlem)
Inga ärenden anmälda till mötet.
15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i 24§ andra
stycket angivna antalet
Årsmötet beslutade i enlighet med stadgarna.
16. Val av ordförande i föreningen
Christina Eide omvaldes som ordförande på 1 år.
17. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter
Årsmötet valde styrelseledamöter och suppleanter enligt valberedningens förslag:
Ledamöter
Marie Scherman
Erika Olsson
Cecilia Torgersen
Petra Frivold (Kassör)
Marie-Louise Ardin
Anna Klang
Mikael Kristofersson

Omval 2 år
Omval 2 år
Omval 2 år
Kvar 1 år
Kvar 1 år
Fyllnadsval 1 år
Kvar 1 år

Suppleanter
Karin Winge
Anna Elander
Evelina Gustavsson

Kvar 1 år
Nyval 2 år
Nyval 2 år

18. Fastställande av ungdomsledamot jämte personlig suppleant
Nova Eriksson-Klang valdes som ungdomsledamot på 1 år. Majken Mossbrant ska tillfrågas om
hon vill vara personlig suppleant till Nova.
Louise Torgersen kommer att hjälpa till som mentor till ungdomssektionen med speciell inriktning på det sportsliga. Christina Eide kommer stödja dem i organisatoriska frågor.
19. Fastställande av eventuella sektioner utöver ungsdomssektionen
Tävlingssektion
20. Val av två revisorer
Thomas Nilsson och Lennart Mårtensson valdes till revisorer på 1 år.
21. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen
Antalet ledamöter i valberedningen beslutades till tre + en ordförande.
22. Val på av ordförande och ledamöter i valberedningen
Valberedningen valdes enligt nedan:
•
•
•
•

Madeleine Bräutigam, ordförande
Lars Torgersen, ledamot
Anna Maria Langkilde, ledamot
Sofia Lundgren, ledamot
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23. Val av ombud till SvRFs och distriktets allmänna möten och andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud.
Mötet gav styrelsen i uppdrag att vid var tid utse lämpligt ombud för föreningen.
24. Mötet avslutas
Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet

Mikael Kristoferson

Justeras:

Louise Torgersen

Anna Klang
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