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§1 Mötets öppnande 
Vice ordförande Ulrica Alderhell öppnade mötet. 
 
§2 Val av ordförande för mötet 
Christer Jansson valdes till ordförande för årsmötet. 
 
§3 Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet 
Yvonne Wiik valdes till sekreterare för årsmötet 
 
§4 Upprättande av röstlängd 
Antal röstberättigade noterades till 23 personer. 
 
§5 Val av protokolljusterare och rösträknare 
Pether Nordström och Rune Blom valdes till protokolljusterare och rösträknare.  
 
§6 Fastställande av dagordning 
Årsmötet fastställde dagordningen. 
 
§7 Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst 
Årsmötet fastställde att årsmötet blivit utlyst i laga ordning.  
 
§8 Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna 
Vice ordförande Ulrica Jansson läste upp ordförandens ord.  
Verksamhetschef Elin Zackrisson läste upp Ridskolans verksamhetsberättelse. 
Mötet bestämde att läsa Tävlingssektionens verksamhetsberättelse själva då tävlingssektionens 
representant Susanne Bengtsson inte var närvarande. 
Verksamhetschef Elin Zackrisson läste upp Ungdomssektionens Cavalettis verksamhetsberättelse. 
Ledamot Yvonne Wiik läste upp verksamhetsberättelsen angående anläggning. 
På fråga från mötet om varför tävlingssektionen skrivit att utebanan är stenig då man under året 
plockat sten och gjort den ridbar svarade Yvonne Wiik att arbete med utebanan skett med engagerade 
medlemmars hjälp men att utebanan behöver vidare arbete för att bli helt tävlingsmässig. 
Mötesordföranden föredrog verksamhetsberättelsen gällande resultat/budget. 
Årsmötet godkände verksamhets- och förvaltningsberättelserna. 
 
§9 Revisorernas berättelse 
Revisor Lena Carlberg föredrog revisorernas berättelse. Revisorn tillstyrkte godkännande av resultat 
och balansräkning och ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
§10 Fastställande av balans- och resultaträkningar 
Årsmötet fastställde balans- och resultaträkningar. 
 
§11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Årsmötet beviljade sittande styrelse ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. 
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§12 Val av ordförande för föreningen 
Till föreningens ordförande för 2 år föreslog valberedningen Stefan Petersson. Stefan presenterade sig 
och sina visioner för styrelsearbetet. Mötet valde Stefan Petersson till ordförande. 
 
§13 Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter 
Valberedningen presenterade sina förslag till ledamöter och de som var närvarande presenterade sig. 
Mötet valde Ulrica Alderhell till ledamot på 2 år, omval. 
Mötet valde Susanne Bengtsson till ledamot på 1 år, omval 
Mötet valde Yvonne Wiik till ledamot på 1 år, omval 
Mötet valde Robert Kartler till ledamot på 1 år, omval 
Mötet valde Annika Neal till ledamot på 1 år, fyllnadsval 
 
Valberedningen presenterade sina förslag till suppleanter och de som var närvarande presenterade sig. 
Mötet valde Christer Jansson på 1 år, omval 
Mötet valde Eva Bengtsson på 1 år, nyval 
Mötet valde Ida Bofeldt på 1 år, nyval 
I styrelsen ingår också en av ungdomssektionen utsedd ungdomsledamot jämte personlig suppleant 
(se § 15) 
 
§14 Val av sektioner förutom ungdomssektion 
Årsmötet godkände den nuvarande ordningen, dvs. att föreningen har en gemensam tävlingssektion 
för hopp och dressyr. Val till övriga sektioner och att utse ordinarie ledamöters funktioner görs i det 
konstituerande styrelsemötet. 
 
§15 Anmälan av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av ungdomssektionen 
Ungdomssektionens utvalda ledamot Inez Vejfors presenterade sig. Årsmötet godkände anmälan av 
Inez Vejfors som ungdomsledamot på 1 år. Ungdomssektionen utser själva suppleant. 
 
§16 Val av revisor och revisorssuppleant 
Lena Carlberg valdes till revisor och Carina Löfving till revisorssuppleant. 
 
§17  Val på ett år av ordförande tillika sammankallande och ledamot i valberedningen 
Martin Björendahl valdes till ordförande och sammankallande för valberedningen. Renee Rydman och 
Carina Löfving valdes till ledamöter i valberedningen. 
 
§18  Val av ombud till Sv. Ridsportförbundets och distriktets allmänna möten och ev.  
  andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud 
Susanne Bengtsson och Elin Zackrisson valdes till ombud för föreningen. 
 
§19 Fastställande av årsavgifter (medlemsavgifter) för 2018 
Mötesordföranden föredrog styrelsens förslag som är oförändrat för 2017. (gällande årsavgifter för 
2016 är 400 kr för juniorer upp till 18 år, 500 kr för seniorer och 700 kr för familj). Mötet godkände 
styrelsens förslag.  
 
§20 Utmärkelser under 2016 
Utdelning av vandringspris (statyett) samt övriga utmärkelser för olika insatser under året.  
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Klubbmästerskap i dressyr 
Häst Linnea Löfving 
Kat C Amanda Sköld 
 
Framgångsrika ryttare 2016 enligt SVRF:s rankingpoäng. Poäng räknas from. regional tävling. 
Hoppning häst Lena Maria Skörvald 
Dressyr Kat C Amanda Sköld  
Dressyr Kat D Greta Ödman  
Dressyr Häst junior Maja Tobisson 
Dressyr Häst Young Rider Alexander Wallin  
Dressyr Häst senior Natalie Oldfors  
 
Hederspriset år 2016 för positiva insatser för klubbens bästa går till Ida Bofeldt för hennes arbete med 
sponsring av priser inför SM.  
 
För arbetet med cafeterian uppmärksammades Renée Rydman.  
För arbetet med klubbens hinderpark uppmärksammades Daniel Lagesson.  
Som årets stall eldsjäl uppmärksammandes Amine Berg. 
Avtackning av avgående ledamöter, ordförande Niclas Bohlin, kassör Anna Kans Ryden, sekreterare 
Maria Berndtsson samt ledamot Martin Björendahl. 
 
Revisor Lena Carlberg uppmärksammades för sitt arbete. 
 
§21 Övriga ärenden som enligt §13 kan upptas till beslut på årsmötet     
Paragraf 13 gällande utlysning av årsmöte samt information om verksamhetsberättelse och 
inlämnande av motioner lästes upp i sin helhet. 
 
Ett erinrande framfördes ang föregående års önskan om bättre och tydligare information till 
medlemmarna. Styrelsen var enig i att detta borde fungerat bättre men hänvisade till det gångna årets 
stora arbetsbelastning. 
 
§22  Mötets avslutande 
Mötesordföranden avslutade mötet. 
 
 
Vid protokollet  
 
 
Yvonne Wiik 
 
 
Justeras    Justeras 
 
 
 
Rune Blom    Pether Nordström  


