
Karlstads Ridklubb
Årsmötesprotokoll 2010-02-20

Årsmöte för Karlstads Ridklubb 2010

Datum och tid: Lördag 20 februari 2010 kl. 15.00
Plats: Cafeterian, Karlstads Ridklubb

1. Mötet öppnades av föreningens ordförande Kjell Magnusson

2.  Årsmötet valde Arne Ågren som ordförande för mötet

3. Styrelsen anmälde sitt val av Kristin Andersson som sekreterare vid årsmötet.

4. Röstlängd fastställdes genom att närvarolista upprättades.

5. Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Emelie Scott och Maria Wahlström.

6. Dagordningen fastställdes.

7. Årsmötet har förannonserats på hemsidan och kallelse annonserats på anslagstavlor 
och på hemsidan i den tid som stadgarna föreskriver och beslutades därmed vara i 
laga ordning utlyst.

8. Verksamhets och förvaltningsberättelser har funnits anslagna på hemsidan i god tid 
före mötet.  Ytterligare  tid  för  genomläsning och frågor  gavs  och ordförande Kjell 
Magnusson  kommenterade  ytterligare.  Därefter  fastställdes  verksamhets  och 
förvaltningsberättelserna. 

9. Föreningens revisorer Lars Wedin och Bengt Dahlgren kommenterade räkenskaperna 
och  föreslog  årsmötet  att  fastställa  balans  och  resultaträkningar  samt  att  bevilja 
styrelsen  ansvarsfrihet  för  det  gångna  året.  De  lämnade  över  en 
revisionspromemoria med kommentarer inför kommande räkenskapsår. Se bilaga 1.

10. Balans- och resultaträkningarna fastställdes.

11. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009.

12. Föreningens styrelse beslutades att jämte ordförande bestå av 9 ledamöter (inklusive 
den representant som ungdomssektionens årsmöte väljer) samt 2 suppleanter (här 
räknas inte ungdomsledamotens suppleant in eftersom denne är personlig). 

13. Kjell Magnusson valdes på förra årsmötet som ordförande på två år och har därför 
ett år kvar på ordförandeposten.
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14. Efter omröstning ser styrelsen 2010 ut som följer
Ordförande Kjell Magnusson 1 år kvar
Ledamöter Jeanette Knöös 1 år kvar

Pia Ek 1 år kvar
Bo G Eriksson 1 år kvar
Barbro Lindström Fyllnadsval 1 år
Jenny Palo Omval 2 år
Maria Sand Omval 2 år
Kicki Olsson Nyval 2 år
Lars Boberg Nyval 2 år

Ungdomsledamot Linn Boberg (Vald på u-seks årsmöte)
Pers. suppl. ungdomsled. Lisa Lödén (Vald på u-seks årsmöte)
Suppleanter Maria Nilsson Nyval 1 år

Petra Samuelsson Nyval 1 år

15. Ungdomssektionen anmälde att Linn Boberg valts som ungdomssektionens ledamot i 
styrelsen  och  att  Lisa  Lödén  (ordförande  U-sek)  valts  som  hennes  personliga 
suppleant.

16. Inga sektioner fanns att ta upp till behandling på denna punkt.

17. Till  revisorer  omvaldes  Lars  Wedin  och  Bengt  Dahlgren  och  till  revisorssuppleant 
omvaldes Eva-Lena Östlin, samtliga val på ett års tid.

18. Det  beslutades  att  det  i  valberedningen  ska  vara  6  ledamöter,  inklusive 
sammankallande samt 2 suppleanter.

19. Till sammankallande i valberedningen valdes Åsa Jarvius. Till övriga ledamöter valdes 
Nils Lidén, Inger Jonsson, Lotta Strömbäck, Maria Wahlström och Emelie Scott. Till 
suppleanter valdes Lisa Lundin och Kristin Andersson.

20. Till ombud för föreningen på möten för Svenska Ridsportförbundet och Värmlands 
Ridsportförbund valdes ordförande Kjell Magnusson och vid dennes frånvaro uppdras 
till styrelsen att utse ersättare.

21. Årsavgifterna för 2011 beslutades vara oförändrade (familj  600:-,  senior 350:-  och 
junior 200:-)

22. De  övriga  ärenden  som  inkommit  var  förslag  från  styrelsen.  Det  första  rörde 
medlemsavgifter  varför  ärendet  behandlades  före  §21.  I  enlighet  med  styrelsens 
förslag  beslutade  årsmötet  att  familjemedlemskapet  kvarstår  och  att  ett 
stödmedlemskap inte införs. 
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Det andra ärendet rörde ett uppdrag från tidigare årsmöte angående försäljning av 
Bingolotter.  Årsmötet  beslutade  att  föreningen  fortsätter  med  försäljningen  av 
Bingolotter till dess att likvärdigt alternativ hittats. Årsmötet uppdrog åt styrelsen att 
utreda möjligheten att sälja underkläder av märket New Body.

Eftersom ingen punkt fanns på dagordningen rörande fastställande av budget togs 
detta upp som en övrig fråga och årsmötet godkände den föreslagna budgeten för 
2010.

23. Mötets  ordförande  avslutade  mötet.  Därefter  följde  sedvanlig  utdelning  av 
tioårsnålar  samt  i  den  för  året  nya  tävlingsligan  där  de  mest  framgångsrika 
tävlingsekipagen  uppmärksammades  med priser.  Kristin  Andersson  som vikarierat 
som  ridskolechef  under  året  tackades  också.   Därefter  intogs  den  sedvanliga 
smörgåstårtan.

_______________________________ _____________________________
Mötesordförande Arne Ågren Mötessekreterare Kristin Andersson

_______________________________ _____________________________
Justerare Maria Wahlström Justerare Emelie Scott
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