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Årsmötesprotokoll del 1, NHRK 2015 

§ 1 Mötet öppnades av Stefan Petersson. 
 

§ 2 Till mötets ordförande föreslogs Stefan Petersson, samt Pether Nordström. Inför 
omröstning beslöt Pether Nordström att träda tillbaks, varefter Stefan Petersson 
utsågs att leda årsmötet.  
 

§ 3 Till mötets sekreterare anmäldes Maria Berndtsson.   
 

§ 4 Upprättande av röstlängd. 57 närvarande. 
 

§ 5 Till protokolljusterare och tillika rösträknare valdes Rune Blom och Katarina Gillerberg.  
 

§ 6 Dagordningen godkändes av årsmötet.  
 

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

§ 8 Ordförandens ord lästes av Stefan Petersson 
Ridskolans verksamhetsberättelse lästes av Camilla Billö-Josefsson 
Tävlingssektionens verksamhetsberättelse lästes av Susanne Bengtsson 
Ungdomssektionen Cavalettis verksamhetsberättelse lästes av Frida Westberg 
Anläggningens verksamhetsberättelse lästes av Stefan Petersson 
Verksamhetsberättelsen Resultat/Budget lästes av Pether Nordström. Påpekades att 
det skiljer 10,000 kr i budget 2016 som presenterades på årsstämman 2014 för 
verksamhetsåret 2015 jämfört med budget i verksamhetsberättelsen som lades fram 
på innevarande årsstämma 2015.  
Idrotts- och hälsocertifieringen bifogades verksamhetsberättelsen och en 
sammanfattning lästes av Susanne Bengtsson. Föreningen har nu blivit certifierad sex 
år i rad. 
 
Årsmötet godkände verksamhetsberättelserna.  
 

§ 9 Revisionsberättelsen föredrogs av Carina Löfving, då Lena Carlberg, som granskat 
räkenskaperna, hade förhinder.    
 

§ 10 Camilla Billö-Josefsson föredrog balans- och resultaträkningen vilken fastställdes av 
årsmötet.  
 

§ 11 Årsmötet beviljade sittande styrelse ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015. 
 

§ 12 Under punkten val av ordförande föreslog valberedningen Niklas Jansson. Förslaget 
ifrågasattes med motiveringen att Niclas Jansson inte är valbar med hänvisning till 
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gällande föreningsstadgar. Diskussion uppstod om tillämpning av stadgarna, och bland 
annat uppstod oklarhet om vilka av de 57 närvarande som var röstberättigade enligt 
stadgarna samt att föreningens hemsida publicerar de av årsmötet 2009 antagna och 
gällande stadgarna, medan länken till det utskrivbara dokumentet går till en PDF-fil 
med de gamla stadgarna.  Ordföranden beslutade att ajournera mötet till dess frågan 
om stadgarna är utredd. I tillägg beslutade mötet att punkten § 20 ”Utmärkelser” samt 
avtackning av avgående styrelseledamöter skall avhandlas innan mötet ajourneras.  

 

Punkterna 13-19 ajourneras 
 

 
§ 20 Vandringspris (statyett) samt övriga utmärkelser 

Hederspriset år 2015 för positiva insatser för klubbens bästa går till Dennis Svensson 
för det stora arbete och engagemang han lagt ner på reparation och underhåll av 
klubbens maskinpark, grävarbeten, bortforsling av skrot och uppröjning kring stallar 
och ridhus och därigenom bidragit till ökad säkerhet och en mer välkomnande 
anläggning.  
 
Klubbmästare i hoppning 
Ridskolemästerskapet: Emilia Wennerberg 
Kat. B:  Alice Jönsson 
Kat. C:  Isabelle Enbom 
Kat. D:  Sigrid Stenbratt 
 
Klubbmästare i dressyr 

 Kat. D:  Maja Ödman 
 Häst:  Natalie Oldfors 

  
Årets ryttare 2015 
NHRK delar ut plaketter för bästa ryttare under 2015. Följande har erhållit flest poäng 
enl. TR mom. 144. 
Hoppning 
Kat. B:  Isabelle Enbom 11 poäng 
Kat. C:  Alva Kåresson 21 poäng 
Häst (senior): Elisabet Wallberg 37 poäng 
 
Dressyr 
Kat C Amanda Sköld 29 poäng 
Kat D Greta Ödman 31 poäng 
Häst (senior) Natalie Oldfors 249 poäng 
 
 

§ 21 Avtackning av avgående ordförande Stefan Petersson, ledamot Eva Bengtsson samt 
suppleanter Maria Hermansson, Sara Lindqvist och Camilla Andersson. 
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§ 22 Mötets återupptagande kommer att meddelas senare. 

 

 

Årsmötesprotokoll del 2, NHRK 2015, återupptaget. 

Mötesordföranden, tillika styrelseordförande Stefan Petersson, kallade själv till 
återupptaget årsmöte den 23 mars 2016 efter ajournerat årsmöte den 24 februari 
2016.  

 
Ordföranden meddelade att ny röstlängd skall upprättas och hänvisar till att 
Ridsportförbundet yttrat att även de som betalt sin medlemsavgift senare än en 
månad innan det stadgeenliga årsmötet 24 februari 2016, men en månad innan det 
återupptagna mötet, är röstberättigade. Upprättande av ny röstlängd genomfördes, 
67 st. röstberättigade närvarande (från 15 år och uppåt). (Rösträknare Rune Blom och 
Katarina Gillerberg se § 5 del 1.)  

 
Frågor och svar kring återupptaget årsmöte. 
I. Frågor kring stadgar 

De stadgar som finns på hemsidan som ett läsbart dokument är de senaste och 
de korrekta som antogs på årsmötet 2008 och 2009. Tyvärr var den 
utskriftvänliga versionen, som låg på hemsidan länkad som en PDF-fil, aldrig 
utbytt då de nya stadgarna antogs. Detta påpekades några dagar före stämman 
av en av föreningens medlemmar, varpå styrelsen direkt rättade länken så den 
skulle peka på rätt version av stadgarna. De ändringar i stadgarna som antogs 
på mötet 2008 och 2009 var inte på något sätt avgörande för de beslut som 
fattats/skall fattas på årsstämman 2015.  

II. Avvikelser i budget 
Det påpekades att det skiljer 10,000 kr i budget 2016 som presenterades på 
årsstämman 2014 för verksamhetsåret 2015, jämfört med budget i 
verksamhetsberättelsen som lades fram på nuvarande årsstämma 2015. Detta 
är en ren felskrivning då man förde över siffrorna och påverkar inte resultat 
eller något beslut som fattats/skall fattas på årsstämman. 

III. Motivering av höjd anläggningsavgift 
Höjningen är en del i en större översyn som gjorts i samarbete med personalen 
vid en genomgång av deras arbetsbelastning. Höjning av boxhyra samt 
serviceavgifter har även gjorts för att möta ökade kostnader. 

 
§12 Val av ordförande 

Till föreningens ordförande för 2 år föreslog valberedningen Niclas Jansson. Niclas 
presenterade sig och sina visioner för styrelsearbetet, samt uppgav att de 
jävssituationer i personalfrågor som kan uppstå eftersom han är gift med en anställd i 
klubben, inte skall påverka hans ordförandeskap då han inte kommer att vara med och 
fatta beslut i personalfrågor.  
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Medlemmar framställde ytterligare förslag till ordförande, Jan-Erik Stenblom, 
nuvarande styrelseledamot och anläggningsansvarig. Jan-Erik presenterade sig och hur 
han ville arbeta för klubben.  

 I enlighet med gällande stadgar företogs sluten omröstning, varefter Niclas Jansson 
erhöll 38 röster och Jan-Erik Stenblom erhöll 26 röster. I blankröst och en avstod. 
Därefter utsågs Niclas Jansson till ordförande. 
 

§ 13 Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter 
I samband med valberednings presentation av sina förslag till ordinarie ledamöter 
jämte suppleanter meddelade Pether Nordström att han ställer sin plats till 
förfogande. Detsamma gjorde Jan-Erik Stenblom. Petra Nevrén-Lundgren hade tidigare 
meddelat valberedningen att hon avstod från omval.  
 
Årsmötet valde därefter följande ordinarie ledamöter jämte suppleanter: 
Ledamöter 
Susanne Bengtsson  1 år kvar (2 år) 
Robert Kartler   1 år kvar (2 år) 
Maria Berndtsson omval (2 år) 
Ulrica Alderhell fyllnadsval (1 år) 
Annki Rask  nyval (2 år) 
Anna Kans-Rydén  fyllnadsval (1 år) 
 
Suppleanter: 
Martin Björendahl 1 år (nyval) 
Christer Janson 1 år (nyval) 
Yvonne Wiik  1 år (nyval) 
  
 
I styrelsen ingår också en av ungdomssektionen utsedd ungdomsledamot jämte 
personlig suppleant (se § 15) 
 

§14 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  Ungdomssektionens utvalda ledamot är Frida Westerberg med suppleant Magdalena 

Gillerberg, för 1 år vardera. 
 

§ 16 Till revisorer valdes Lena Carlberg. Till revisorssuppleant valdes Carina Löfving. 
 

§ 17  Till valberedning valdes Renée Rydman (sammankallande), Madeleine Lagesson och 
Carina Löfving. 
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§ 18 Nyval av Denice Rask, Anna Wangeby och Pia Fridstrand som NHRK’s ombud för 
Svenska Ridsportförbundets och distriktets allmänna möten och ev. andra möten där 
föreningen har rätt att representera med ombud. 

 
§ 19  Fastställdes. Gällande årsavgifter för 2016 är 400 kr (juniorer 18 år), 500 kr (seniorer) 

och 700 kr (familj).  
 

§ 20 Se Årsmötesprotokoll 2015 del I  
 

§ 21 Föreningens medlemmar hade flera frågor och den allmänna meningen var att 
styrelsen i fortsättningen skall förbättra informationen till medlemmarna och verka för 
att korta ner kontaktvägarna. Önskemål att kommande styrelse skall ge medlemmarna 
en tydlig förklaring till vad det finns pengar till för underhåll mm, vad kan göras och 
vad som kan förväntas. Årsplanering för 2016 med visioner och mål saknas.  Efterlyser 
arbetsordning för att stärka likviditeten. Vill se en mer öppen och tydligare redovisning 
av budget och resultat för medlemmarna.  
 
Mötesordföranden önskade styrelsen och föreningen lycka till inför 2016.  

 
§ 22 Mötet avslutades 

 
 
Vid protokollet 24 februari och 23 mars 2016 
 
    
_________________________________ 
Maria Berndtsson   
 
Justeras (justeringspersonerna närvarande 24 februari och 23 mars): 
 
 
____________________________ _________________________________ 
Rune Blom   Katarina Gillerberg  


