
       Protokoll fört vid Karlstad Ridklubbs årsmöte lördagen den 19 februari  

 

1. Mötets öppnande 
  

 Ordförande Kjell Magnusson hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat. 

 

2.  Val av ordförande för mötet 

  

 Till mötesordförande valdes Sara Nilsson. 

 

3.  Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet 

  

 Till mötessekreterare valdes Lars Boberg. 

 

4.  Fastställande av röstlängd 

  

 Röstlängd fastställdes genom att närvarolista upprättades, vid årsmötet deltog 51 personer. 

 

5.  Val av protokolljusterare och rösträknare 

  

 Maria Andersson och Jonas Norén utsågs justera protokollet samt att förrätta eventuell rösträkning. 

 

6. Fastställande av dagordning 

  

 Den förelagda dagordningen godkändes. 

 

7. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst 

  

 Kjell Magnusson meddelade att information om årsmötet funnits tillgänglig på hemsidan sedan början av 

 januari och att kallelse skickats ut för tre veckor sedan. Årsmötet beslöt att kallelse skett i stadgeenlig 

 ordning. 

 

8.  Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna 

  

 Kjell Magnusson redogjorde för verksamhetsberättelsen för år 2010 och Maria Sand för 

 förvaltningsberättelsen vilka funnits tillgängliga på hemsidan. Verksamheten har gått bra och det 

 budgeterade noll-resultatet har mötts och därtill gett ett redovisat överskott på 96692 kronor efter en 

 bokslutsdisposition där 90000 kronor överförts till underhållsfonden. 

 

9.  Revisorernas berättelse 

  

 Revisor Bengt Dahlgren föredrog en positiv revisionsberättelse och redogjorde för revisorernas 

 synpunkter avseende verksamhetsåret 2010, revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för den avgående 

 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 2010. 

 

12.  Presentation av budget för 2011 

 

 Maria Sand redogjorde för styrelsens förslag till budget för 2011 vilken siktar på noll-resultat, bil. 1. 



  

13.  Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i 17 § andra stycket angivna 

antalet 

  

 Årsmötet beslutade att styrelsen skall bestå av ordförande och åtta ledamöter samt två suppleanter. 

 

14.  Val av ordförande för föreningen 

  

 Till ordförande för 2011 omvaldes Kjell Magnusson. 

 

15.  Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter 

 

 Till övriga ledamöter valdes 

 

  Maria Sand  omval ett år 

  Lars Boberg  omval ett år 

  Eva Mossberg  fyllnadsval ett år 

  Karin Johansson fyllnadsval ett år 

  Jonas Norén  nyval två år 

  Maria Andersson nyval två år 

  Annika Åkerlund nyval två år 

  Helene Lindmark nyval två år 

 

 Som suppleanter valdes 

 

  Jeanette Knöös  nyval ett år 

  Lars Wendel  nyval ett år 

  

16.  Anmälan av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av ungdomssektionen 

  

 Sara Andersson, nytillträdd ordförande för U-sek, anmälde att Linn Boberg blir ungdomssektionens  

 representant i styrelsen samt att hon själv blir personlig suppleant. 

 

17.  Fastställande av eventuella sektioner förutom ungdomssektion (se §22) 

  

 Inga ytterligare sektioner finns vid Karlstads Ridklubb. 

 

18.  Val av två revisorer och en revisorssuppleant 

 

 Till revisorer valdes 

 

  Lars Wedin  omval ett år 

  Bengt Dahlgren  omval ett år 

 

 Som revisorssuppleant valdes 

 

  Eva-Lena Östlin omval ett år 

  

19.  Beslut om antalet ledamöter i valberedningen 

  

 Årsmötet beslutade att valberedningen skall bestå av ordförande och fem ledamöter samt två 

 suppleanter. 

 

20.  Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen 

 

 Till ordförande och sammankallande i valberedningen valdes Åsa Jarvius. 

 

  

 

 



 Till övriga ledamöter i valberedningen valdes 

 

  Nils Lidén 

  Inger Jonsson 

  Anna Karin Svensson 

  BoG Eriksson 

  Åsa Lidén 

 

 Till suppleanter valdes 

 

  Eva-Lena Scott 

  En plats lämnades vakant 

  

21.  Val av ombud till SvRFs och distriktets allmänna möten och eventuellt andra möten där föreningen 

har rätt att representera med ombud 

  

 Som ombud till SvRF´s och distriktets möten utsågs ordförande och vid behov en ur styrelsen vald 

ersättare. 

 

22. Fastställande av årsavgift för nästkommande år 

  

 Årsmötet beslöt att årsavgiften skall förbli oförändrad, (familj 600:-, senior 350:- och 

 junior 200:-) 

 

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

  

 Inga motioner har inkommit till årsmötet. 

 

24.  Sammanträdets avslutande 

  

 Mötets ordförande avslutade mötet. Därefter följde sedvanlig utdelning av tioårsnålar samt priser till de 

 mest framgångsrika tävlingsekipagen. Därefter intogs den traditionsenliga smörgåstårtan. 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------         ------------------------------------------------------ 

Kjell Magnusson, ordförande                                 Lars Boberg, sekreterare 

 

 

 

-----------------------------------------------------         ------------------------------------------------------ 

Maria Andersson, justerare                                    Jonas Norén, justerare 

 

 

 

 


