
 
 
Årsmötesprotokoll NHRK 2012 
 

§ 1 Mötet öppnades av Birgitta Gustafsson.  

§ 2 Till mötets ordförande valdes Pether Nordström. 

§ 3 Till mötets sekreterare valdes Anne Bolin. 

§ 4 Upprättande av röstlängd genomfördes, 30 st röstberättigade närvarande (från 
15 år och uppåt). 

§ 5 Till protokolljusterare valdes Carina Löfving och Gunilla Tochtermann. 

 Till rösträknare valdes Rune Blom. 

§ 6 Dagordningen godkändes efter borttagande av § 19. §8 delades i en a och en b 
fråga. A avser verksamhetsberättelsen, b gäller balans- och resultaträkning. 

§ 7 Årsmötet var överrens om att mötet blivit i laga ordning utlyst. 

§ 8 Paragrafen delades upp i en A och en B fråga: 

 § 8a, Var och en fick själva läsa verksamhetsberättelsen och det fanns inga 
frågor. Dock kompletterades anläggningens verksamhetsberättelse med tillägg 
att även portarna på kortsidan blivit reparerade före jul. 

  Idrotts- o hälsocertifieringen sammanfattades. Gunilla lade till att vi har blivit 
certifierade tre år i rad och kommer försöka i år igen. 

 Årsmötet fastställde § 8a. 

 § 8 b, Camilla föredrog balans- och resultaträkningen, som årsmötet antog. 

§ 9 Revisionsberättelsen lästes av Carina Löfving, efter revisor Per-Anders Melins 
godkännande. 

§ 10 Årsmötet beviljade sittande styrelse ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
 2012. 

§ 11 Årsmötet godkände det antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen 
för det i stadgarna, §17 andra stycket, angivna antalet. 

§ 12 Till ordförande valde årsmötet Lena Carlberg på 2 år. 

§ 13 Följande styrelseledamöter jämte suppleanter valdes av årsmötet: 

Ordinarie ledamöter 

 Lena Carlberg  2 år för val till ordförande  
Elisabeth Carlsson 2 år omval 
Ingrid Häggblom 1 år  
Åsa Kolsäter  1 år  
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Carina Hansson 1 år  
Gunilla Tochtermann 1 år (fyllnadsval Lena Carlberg) 

 Per Anders Melin 2 år (nyval) 
Privatstallet  2 år (nyval) 

 Styrelsen fick i uppdrag att utse någon från privatstallet som representant i 
styrelsen. 

 Suppleanter 

 Lisa Nordahl  1 år (omval) 
Rigmor Mannheimer 1 år (nyval) 
Camilla Andersson 1 år (nyval) 

Styrelsen fick i uppdrag att fylla resterande platser för suppleanter. 

§ 14 Årsmötet godkände den nuvarande ordningen, dvs att vi har en för hopp och 
dressyr gemensam tävlingssektion. 

§ 15 Beslutades att styrelsen får i uppdrag att utse ungdomssektionens valda 
ledamot jämte personlig suppleant. Förslag är Cecilia Andreasson med 
suppleanter Tova Eklund och Nathalie Landström. 

§ 16 Till revisor valdes Petra Nevrén Lundgren samt Carina Löfving på omval 1 år. 
Revisorssuppleant är Olle Gunnarsson. 

§ 17 Till valberedning omvaldes Gunilla Tochtermann och Anita Andersson, Anita 
Andersson är sammankallande. 

§ 18 Camilla Billö och Susanne Bengtsson blev valda till ombud för Svenska 
Ridsportsförbundets och distriktets allmänna möten och ev. andra möten där 
föreningen har rätt att representera med ombud. Styrelsen åläggs att utse 
ytterligare två personer som ska kunna representera klubben. 

§ 19  Godkännande av nya stadgar utgår, då inga nya stadgar föreslagits. 
 
§ 20  Fastställande av årsavgifter för 2014. Styrelsen föreslår oförändrad avgift  

vilket årsmötet godkände. 
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§ 21 Glashuvud samt övriga utmärkelser 

Glashuvud:  Susanne Bengtsson 

Klubbmästare 2012: 

Hoppning 
Kat B Ingen 
Kat C Hedvig Stenbratt 
Kat D Maria Hansson 
Häst Linn Holmström 
Ridskolan Emma Börjesson 

  
Dressyr   
Kat B Ingen 
Kat C Louise Sjöholm 
Kat D Fanny Ringström 
Häst Linnea Löfving 
Ridskolan Ingen 

  
 
 Årets ryttare 2012 

NHRK delar ut plaketter för bästa ryttare under 2012. Följande har erhållit flest 
poäng enl. TR mom. 144 
 
Hoppning 
Kat B Ingen 
Kat C Ingen 
Kat D Stina Stenvik 
YR Ingen 
Häst Elisabeth Wallberg 
 
Dressyr 
Kat B Ingen 
Kat C Ingen 
Kat D Thelma Höglund 
YR Linnea Löfving 
Häst Natalie Oldfors 
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Mötets ordförande Pether Nordström tackade de avgående 
styrelseledamöterna, Mia Zelander, Malin Wiklander, och Birgitta Gustafsson 
(Lars Jönsson ej närvarande). 
 

§22  Rune Blom berättade att medlemmarna har 20% på Flügger Färg mer 
information kommer att finnas på hemsidan. 

 

§ 23 Pether hälsade också de nya styrelseledamöterna välkomna, innan han tackade 
NHRKs styrelse för ett väl genomfört arbete 2012 och önskade lycka till inför 
2013. Pether tackade de närvarande för visat intresse och på återseende inom 
klubben i någon form, som tävlande, funktionär, styrelserepresentant, 
cafeteriapersonal, klubbmedlem etc. 

 

 

 

Vid protokollet: 

 

 _______________________ 

 Anne Bolin 

 

 Justerat: 

 

 ________________________ ___________________________ 

 Carina Löfving  Gunilla Tochtermann  


