PROTOKOLL vid Åkerbo Rid- och Körsällskaps årsmöte 2017-02-12
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Mötets öppnande
Kerstin Krystadius, ordförande, förklarar mötet öppnat.
Val av ordförande för mötet
Årsmötet valde Anders Fredriksson till mötesordförande.
Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet
Årsmötet valde Anna Tjäder till mötessekreterare.
Fastställande av röstlängd
Röstberättigade är medlemmar som fyllt 15 år och vars medlemsavgift för föregående
eller pågående räkenskapsår är betald senast en månad innan årsmötet.
Val av protokolljusterare och rösträknare
Årsmötet väljer Emma G. Nilson och Maria Fix.
Fastställande av dagordning
Dagordning som delats ut hade felaktiga paragrafreferenser i punkt 12 och 22 (§17
resp 13) och därför fastställs dagordningen med ändringar i punkt 12 till §18 och
punkt 22 §14.
Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst
Årsmötet fastslog att mötet blivit utlyst i laga ordning.
Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna
Årsmötet antog dessa utan kommentarer.
Revisorernas berättelse
Årsmötet antog revisorernas berättelse, som läggs som bilaga till detta protokoll.
Fastställande av balans- och resultaträkningar
Årsmötet antog dessa.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet fastslog ansvarsfrihet för styrelsen.
Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i
18§ andra stycket angivna antalet
Årsmötet fastslog att beslutet är oförändrat.
Val av ordförande för föreningen
Årsmötet väljer Kerstin Krystadius till ordförande på ett år.
Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter
Årsmötet väljer Elisabet Ressner som ledamot på två år. Anna Tjäder och Helen
Åkesson väljs på ett år (fyllnadsval) och Emma G. Nilsson och Stina Skybjer väljs
som suppleanter på ett år.
Anmälan av av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av
ungdomssektionen
Föreningen står utan ungdomssektion och årsmötet enades om att ett frö för
hoppningsvis kan ha såtts hos församlingen så att en ungdomssektion kan upprättas senare.
Fastställande av ev. sektioner förutom ungdomssektionen
Grenledare fastställs enligt följande: hoppning - Catalina Isaksson och Ann-Katrine
Thorn Vasiliadou, dressyr - Ida Eriksson (+ en vakant), fälttävlan - Inger och Cecilia
Dackemyr, körning - vakant.
Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
Årsmötet väljer Jan-Erik Olofsson och Bir-Gitta Lundén till ordinarie ledamöter.
Ingen suppleant finns.
Beslut om antalet ledamöter i valberedningen.
Årsmötet fastslår antal ledamöter till tre, enligt stadgarna
Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen
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Årsmötet väljer Jan-Erik Olofsson, Inger Dackemyr och Marie Wedin.
Val av ombud till SvRF:s och distriktets allmänna möten och ev. andra möten
där föreningen har att representera med ombud
Årsmötet väljer Kerstin Krystadius.
Fastställande av årsavgift för nästkommande år
Styrelsens förslag är att medlemsavgifter lämnas utan förändring. Årsmötet antar
styrelsens förslag.
Övriga ärenden som enligt 14 § kan upptas till beslut på årsmötet
Styrelsen har lämnat in en proposition om att höja anläggningsavgifterna för ickemedlemmar till 900 kr resp 200 kr för årskort resp. engångsbiljett. Propositionen finns
i sin helhet att läsa på hemsidan. Årsmötet antar styrelsens förslag.
Ett förslag på att vi enbart ska använda oss av svenska råvaror i köket lades fram och
detta antogs av årsmötet.
Mötets avslutande
Mötesordförande förklarade mötet avslutat.
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