
 Protokoll fört vid Karlstads Ridklubbs årsmöte 2013 
 

 

Tid: Lördagen den 23 februari 2013 kl. 12.00 

 

Plats: Cafeterian, Karlstads Ridklubb 

 

 

§1 Mötets öppnande 

 Ordförande Inger Jonsson hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat. 

 

§2 Val av ordförande för årsmötet 

 Till mötesordförande valdes Camilla Nelander. 

 

§3 Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet 

 Till mötessekretare valdes Jeanette Knöös. 

 

§4  Upprättande av röstlängd 

Röstlängd fastställdes genom att närvarolista upprättades, vid årsmötet deltog 41 medlemmar varav 33 

hade rösträtt. Medlem över 15 år har rösträtt på årsmötet. 

 

§5  Val av protokolljusterare och rösträknare 

 Sara Nilsson och Pär Mollstedt utsågs att justera protokollet samt att förrätta ev rösträkning. 

 

§6  Fastställande av dagordning 

 Den förelagda dagordningen godkändes. 

 

§7  Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst 

Inger Jonsson meddelade att information om årsmötet funnits tillgängligt på hemsidan sedan första 

veckan i februari och kallelse skickats ut för en dryg månad sedan. 

 Årsmötet beslöt att kallelse skett i stadgeenlig ordning. 

 

§8  Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna 

Inger Jonsson redogjorde för verksamhetsberättelsen för år 2012 vilket funnits tillgänglig på hemsidan. 
Vårterminen avslutades med en enkätundersökning för skoleleverna. Inger bad medlemmarna om ett 

större svar (fler inlämnade enkäter) för en bättre analys.  

Karin Johansson berättade lite om underhållsprojekten som pågått under året och vad som planeras för 

år 2013. Kontakta gärna Karin om man har idéer eller kompetens till anläggningsgruppen. 

Maria Sand redogjorde för förvaltningsberättelsen för år 2012 vilket funnits tillgänglig på hemsidan. Vi 

gör dessvärre ett underskott för 2012 på -54 740 kr.  

 

§9 Revisorernas berättelse 

Revisorerna Jan Nyström och Helena Strid föredrog en positiv revisionsberättelse och redogjorde för 

revisorernas synpunkter avseende verksamhetsåret 2012, revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för den 

avgående styrelsen. 

Revisorerna redogjorde också för sina allmänna synpunkter på klubbens verksamhet vilka lämnades 

över till den tillträdande styrelsen. 

 

§10 Fastställande av balans- och resultaträkningar 

 De framlagda balans- och resultaträkningarna fastställdes och godkändes. 

 

§11  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

 Årsmötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2012. 

 

§12 Presentation av budget för 2013 

Maria Sand redogjorde för den av styrelsen fastlagda budgeten för 2013 vilken siktar på ett 0-resultat. 

Då 2012 innebar ett minusresultat så ska vissa poster utredas och komma tillrätta under kommande år. 



§13 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det stadgarna §17, andra 

stycket angivna antalet. 

 Årsmötet beslutade att styrelsen ska bestå av ordförande och åtta ledamöter samt två suppleanter, en 

av de ordinarie ledamöterna samt en personlig suppleant till denna skall utses av ungdomssektionen. 

 

§14 Val av ordförande i föreningen 

 Till ordförande för 2013 valdes Karin Joghed som nyval på ett år. 

 

§15 Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter 

  

Till ledamöter valdes 

Karin Johansson omval två år 

Helene Lindmark omval två år 

Jonas Norén  fyllnadsval ett år 

Pär Mollstedt  nyval två år 

Natalie Vierling Cederholm nyval ett år 

 

Som suppleanter valdes 

Jeanette Knöös  omval ett år 

Staffan Friberg  omval ett år 

  

 Årsmötet beslutade att styrelsen tillsammans med valberedningen får mandat att välja in annan 

ledamot om Natalie Vierling Cederholm tackar nej till posten. Det innebär att inget extra årsmöte 

kommer utlysas. 

 

§16 Anmälan av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av ungdomssektionen 

 Terese Svensson, nytillträdd ordförande för U-sek, anmälde att hon själv blir ungdomssektionens 

representant i styrelsen samt att Matilda Ivarsson blir hennes personliga suppleant. 

 

§17 Fastställande av eventuella sektioner förutom ungdomssektionen (se §22) 

 Inga ytterligare sektioner finns vid Karlstads Ridklubb. 

 

§18 Val av två revisorer och en revisorsuppleant 

  

 Till revisorer valdes 

 Jan Nyström  omval ett år 

 Helena Strid  omval ett år 

 

 Posten som revisorsuppleant lämnades vakant. 

 

§19 Beslut om antalet ledamöter i valberedningen 

 Valberedningen består enligt vad som står i stadgarna, ordförande och fem ledamöter samt två 

suppleanter. 

 

§20  Val på ett år av ordförande och ledamöter till valberedningen 

  

Till ordförande och sammankallande i valberedningen valdes Inger Jonsson. 

 

 Till övriga ledamöter i valberedningen valdes 

 Bo G Eriksson 

 Jannie Hjert 

 Åsa Jarvius 

 Kjell Magnusson 

 Johanna Mollstedt 

  

 Till suppleanter i valberedningen valdes 

 Sara Nilsson 

 Vakant 

 



§21 Val av ombud till SvRF´s och distriktets allmänna möten och eventuella andra möten där 

föreningen har rätt att representera med ombud 

 Som ombud till SvRF´s och distriktets möten samt eventuella andra möten utsågs ordförande eller en av 

styrelsen utsedd ersättare. 

 

§22 Fastställande av årsavgift för nästkommande år 

 Årsmötet beslöt att årsavgiften skall förbli oförändrad, (Familj 600 kr, senior 350 kr och junior 200 

kr). 

 

§23 Övriga ärenden som enligt §13 kan upptas till beslut på årsmötet 

 En motion har inkommit där man vill ha en alkoholfri anläggning. Motionen har funnits tillgänglig på 

hemsidan. 

Jonas Norén redogjorde att styrelsen har diskuterat frågan under hösten och vintern. I det beslut som 

finns måste man inhämta tillstånd från Karlstads Kommun för att få utskänka alkohol (öl, vin och cider) 

på anläggningen. Vi har kompletterat detta med vi följer SvRF´s alkoholpolicy. Det finns då en 

möjlighet ifall man vill fira ett jubileum eller liknande i framtiden på anläggningen.   

Röstning genomfördes med A = styrelsens beslut och B = motionen. 

Omröstning gjordes med utfallet 26 st röstade på A och 7 st röstade på B. Årsmötet beslöt att välja det 

som styrelsen tidigare har beslutat. 

  

§24 Mötets avslutande 

Mötets ordförande avslutade mötet.  

 

Därefter följde sedvanlig utdelning av 10årsnålar samt priser till de placerade i klubbens Tävlingsliga 

2012. Filip Ågren uppmärksammades för sina insatser i SM och EM under 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………. ………………………………………………………. 

Camilla Nelander, ordförande   Jeanette Knöös, sekreterare 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………. ………………………………………………………. 

Sara Nilsson, justerare och rösträknare  Pär Mollstedt, justerare och rösträknare 

 


