
   

Protokoll ungdomssektionens årsmöte 2015 
Karlstads ridklubb 

 

Datum och tid: 15 februari 2015 14.00 

Plats: Teorisalen på Karlstads ridklubb 

 

1§ Mötet öppnades 

2§ Jenny Andersson valdes till ordförande för mötet   

3§ Styrelsen anmälde Terese Svensson som sitt val av sekreterare för mötet. 

4§ Röstlängd upprättades. 

5§ Klara Eliasson och Maja Eliasson valdes till protokolljusterare för mötet. Anna-Clara 

Smedman och Matilda Ivarsson valdes till rösträknare. 

6§ dagordningen fastställdes. 

7§ Fastställande av att mötet blivit i laga ordning utlyst. 

8§ Verksamhetsberättelsen lästes upp. Verksamhetsberättelsen kommer finnas tillgänglig på 

hemsidan. Hänvisade till styrelsens årsmöte vid intresse att ta del av förvaltningsberättelse. 

9§ Balans- och resultaträkning lästes upp och godkändes. 

10§ Hänvisade till stora styrelsens årsmöte vid intresse av revisorernas berättelse då 

ungdomssektionen har samma revisorer som styrelsen. 

11§ Styrelsen gavs ansvarsfrihet. 

12§ Enligt valberedningens förslag beslutades ordförande, åtta ledamöter samt en 

suppleant. 

13§ Sluten röstning mellan valberedningens förslag Victor Johansson och övrigt förslag 

Emma Mollstedt. Victor Johansson röstades fram som ordförande vald på 1 år. 

14§ Inga förslag utöver valberedningens. Valberedningens förslag kunde godkännas och 

följande personer röstades in i klump: Emma Nyqvist nyval 2 år, Anna Wedin nyval 2 år, Sofia 

Ivarsson omval 2 år, Maja Vilhelmsson fyllnadsval 1 år, Lina Ek Norén fyllnadsval 1 år, Elsa 

Tärnbrant nyval 1 år som suppleant.  

Emma Mollstedt, Maja Eliasson samt Elsa Derrett Olsson hade 1 år kvar. 



   

15§ Frihet gavs till styrelsen att själva välja på konstituerande möte. 

16§ Väljs på stora styrelsens möte. Ungdomssektionen har samma revisorer som stora 

styrelsen. 

17§ Mötet gav förslag på och valde följande valberedning (samtliga valda på 1 år): Terese 

Svensson som sammankallande, Klara Eliasson, Rebecca Gabrielsson samt Anna-Clara 

Smedman. 

18§ Frihet gavs till styrelsen att själva välja på konstituerande möte. 

19§ Inga övriga ärenden (motioner) inkomna.  

20§ Mötet avslutades. 

 

Ungdomssektionens styrelse vill tacka för att bra år och ser fram mot ett lika bra 2015! 

 

Ordförande Jenny Andersson  Sekreterare Terese Svensson 

_______________________  ________________________ 

 

Justerare Klara Eliasson   Justerare Maja Eliasson 

_______________________  ________________________ 

 

   

 


