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Protokoll - Årsmöte för Sotenäs Fältrittklubb  

Tid och plats  
Söndagen den 23/2 2014, med start kl. 16.00 

Närvarande  
Se bif. Röstlängd.   

§ 1 Mötets öppnande                  
 
Per Bond hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat  

§ 2 Val av mötesordförande och mötessekreterare 
 
Årsmötet beslutade att välja Jonathan Rask till mötesordförande och Lija Henriksson till mötessekreterare. 

§ 3 Upprättande av röstlängd.  
 
Upprättad röstlängd bifogas protokollet.   
Antalet röstberättigade medlemmar räknades till 35 st.    (bilaga1) 

§ 4 Val av person att justera protokollet och rösträknare 
 
Årsmötet beslutade att välja Lotta Botö och Lena Wikström att justera protokollet. 
Till rösträknare valdes Josefine Hansson och Rebecca Henriksson 

§ 5 Godkännande av dagordningen  
 

Årsmötet beslutade att välja att godkänna dagordningen  
 

§ 6 Årsmötets behöriga utlysande  
 
Årsmötet beslutade att anse årsmötet enligt stadgarna behörigen utlyst 

 

§ 7 Behandling av verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse samt fastställande av 
balansräkning 

Verksamhetsberättelsen bifogas protokollet      (bilaga 2) 
Bokslut bifogas protokollet       (bilaga 3) 
Sammanfattning av det ekonomiska läget bifogas protokollet    (bilaga 4) 
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Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse och lägga dessa till 
handlingarna.  
 
Tillägg till detta skall nämnas att Gymkhana är ett nytillskott till verksamheten. Lotta Botö har hållt i 
träningar sedan i våras och nu till våren 2014 kommer klubben för första gången att ha en lag i Gymkhana i 
Bohuscupen. 
 
Fråga fr Jonas Henriksson ang retroaktiv räkning från Skövdes Frisksportförbund (gula huset) på obetalda 
elräkningar (vattenpumpen) för 20 år tillbaka. Per Bond och Håkan Milding kommenterade att räkningen 
inte är skälig, och frågan är inte löst. 
 
Familjedagen som hölls 1/6 hoppas vi ska bli en tradition ! 
 
Påminner också om att det nu kan vara dags för ett öppet medlemsmöte igen – eftersom vi i samband med 
det förra i november konstaterade att detta bordes hållas regelbundet (1 gång i kvartalet). 
 
I samband med att det nämns att lösdriften kan innebära att vi kan dra ner på personalen, vill Laila 
Bäckman att vi noga tänker över så att det inte pga det blir problem – och om det t.ex. överhuvudtaget är 
tillåtet enl. Ridsportförbundets bestämmelser. 

§ 8 Revisorernas berättelse  

Revisorsberättelse presenterades för årsmötet.      (bilaga 5) 
Årsmötet beslutade att fastställa balansräkningen och lägga den till handlingarna.  

§ 9 Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse  
 
Årsmötet beslutade att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet  

 

§ 10 Behandling av sektionernas verksamhetsberättelser  
Tävlingssektionens verksamhetsberättelse bifogas     (bilaga 6) 
Verksamhetsberättelse från US bifogas.       (bilaga 7) 

 

§ 11 Beslut om antalet styrelseledamöter   
 
Valberedningens förslag är 5 ordinarie ledamöter samt ordföranden och 4 suppleanter.  (bilaga 8) 
 
Jonas Henriksson vill i samband med detta poängtera hur viktigt det är att man förstår hur ansvarsfullt det 
är att vara med i styrelsen, och att man inte utan synnerliga skäl skall hoppa av sitt uppdrag i förtid. 

§ 12 Val av ordförande  
 
Valberedningen presenterade sitt förslag till ordförande: Charlotte Sörensson 

Årsmötet beslutade att  välja Charlotte Sörensson till ordförande.  

§ 13 Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter 
 
Valberedningen presenterade sitt förslag till övriga ledamöter  
 
Årsmötet beslutade att välja följande styrelseledamöter: 
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Anna Haraldsen  - ordinarie 
Krister Nielsen  - ordinarie 
Lotta Botö  - ordinarie 
Björn Knutsen  - ordinarie 
Yvonne Hallgren - ordinarie 
 
Cecilia Olsén  - suppl. 
Camilla Tynelius - suppl. 
Olivia Albertsson - suppl. 
Lena Wikström  - suppl. 
 
I styrelsen ingår även en ungdomsledamot jämte suppleant. 

 

§ 14 Val av sektioner förutom ungdomssektion 
 
Årsmötet hänvisade till styrelsen att besluta om vilka sektioner som skall verka inom föreningen. 

 

§ 14 Anmälan av ungdomssektion vald ledamot jämte personlig suppleant 
 

Årsmötet konstaterade att det tyvärr saknades representanter för ungdomssektionen, och hänvisade till 
styrelsen att hjälpa US med stöd kring deras fortsatta arbete.  

§ 15 Val av revisorer 
  
Årsmötet beslutade att välja Håkan Milding och Lena Karlsson till revisorer. 
 

§ 17 Val av valberedning  
 
Årsmötet beslutade att välja Jonas Henriksson (sammankallande), Tina Eliasson och Ros-Marie Eklund att 
ingå i valberedningen. Val på ett år. 

 

§ 17 Val av ombud till Ridsportförbundets och distriktets allmänna möten och ev. Andra möten där 
föreningen har rätt att representera med ombud 
 
Årsmötet beslutade att välja Karin Ward till ombud. 
 

§ 18 Fastställande av årsavgifter för 2015 
Styrelsens förslag är oförändrade avgifter. Efter diskussion beslutar dock årsmötet att höja med 50:- på 
respektive enl. följande: Junior: 250:- / Senior 350:- / Familj 550:- 
I samband med dessa diskussioner kan nämnas att från 2015 kommer samtliga medlemmar att innefattas av 
en olycksfallsförsäkring,. Avgiftshöjningen kann därmed ses som en motsvarighet till denna 
försäkringspremie. (se bilaga 9) 
 

§ 20 Övriga ärenden samt mötets avslutande  
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Enl. § 13 i klubbens stadgar: Förslag från enskild medlem att upptagas till beslut på årsmötet skall 
skriftligen tillställas styrelsen senast tre veckor före årsmötet. Inga sådana förslag har inkommit till 
styrelsen. 
 
Mötesordförande tackade alla närvarande och förklarade årsmötet avslutat 
 
 
Vid protokollet:     Justerare: 
 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Lija Henriksson Lotta Botö  

    
                                                                                         …………………………………………. 
                                                                                          Lena Wikström 

  

  

  

 


