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Protokoll fört vid Värnamobygdens Ryttarförenings årsmöte

Datum  Tisdag den 19  februari 2019 kl.19,00

Plats    Bowlinghallen i Värnamo

Närvarande 28 medlemmar var närvarande

§1 Mötets öppnande

Ordförande Bodil Lilja hälsade oss välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av ordförande att leda årsmötet

Till ordförande för mötet valdes BodilLilja.

§ 3 Val av sekreterare för årsmötet

Till sekreterare för mötet valdes Ann Svensson.

§ 4 Upprättande och fastställande av röstlängd

Närvarolista upprättad vid ankomst då medlemmarna skrev sina namn på separat lista.

§ 5 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

Till att justera dagen protokoll valdes Ylva Larsson och Anna Tellner att jämte mötesordförande 
justera protokollet och vid behov vara rösträknare.

§ 6 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 7 Fastställande om årsmötet blivit i laga ordning utlyst

Mötesordförande redovisade hur årsmötet blivit utlyst. Kallelsen till årsmötet fastställdes vara 
stadgeenligt utlyst via föreningens hemsida, facebook och på anläggningens anslagstavla.



Utställare – Reference Datum Date

Ann Svensson 20190221
__________________________________________________________________________________ 

§ 8 Föredragning av styrelsens och sektionernas verksamhetsberättelser

Föreningens och sektionens/kommiteérnas verksamhetsberättelser lästes upp,

godkändes och lades till handlingarna. (se bilaga 1)

§ 9 Föredragning av föreningens årsredovisning

Årsredovisningen för 2018 gicks igenom av kassör Kurt Sjöberg.

Redovisningen läggs till handlingarna.

§ 10 Föredragning av revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen lästes upp av kassören.

§ 11 Fastställande av den i årsredovisningen intagna balans- och resultat-

räkningen samt disposition av årets reultat.

Mötet beslutade att disposition av 2018 års resultat sker enligt förslag i årsredovisningen, det vill 
säga att resultatet disponeras som ingående balans i 2019 års räkning.

§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2018.

§ 13 Beslut om årsavgift, bestående av medlemsavgift

År 2019 är avgiften 375:- för senior och 200:- för junior.  

Två förslag lades fram av mötet. 

Behålla samma avgift som för 2019 eller höja med 15:-.

( förbundet kommer att höja med 15 :- till år 2020)

Efter rösträkning så beslutades att avgiften för år 2020 höjs med 15:-,

detta med 13 röster för och 6 röster emot.

Avgiften för år 2020 blir således 390:- för senior och 215:- för junior.
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§ 14 Fastställande av budget

Budget för 2019 gicks igenom och mötet godkände styrelsens förslag.

§ 15 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen

för det i 17§ andra stycket i stadgarna angivna antalet

Mötet beslutade att för 2019 ska antalet ledamöter och suppleanter vara oförändrat jämfört med 
2018, det vill säga sju ledamöter inklusive ordförande och kassör samt två suppleanter.

§ 16 Val av ordförande på 2 år

Bodil Lilja valdes till denna posten 2018 och har således ett år kvar.

§ 17 Val av kassör av en period på 2 år

Till kassör hade valberedningen som förslag, omval på Kurt Sjöberg vilket mötet godkände.

§ 18 Val av övriga styrelseledamöter på 2 år och suppleanter på 1 år

Valberedningen har på förslag att Claus Rosenau som varit suppleant 2018 tar en ledamots post.

Mötet valde Claus till ordinarie ledamot.

På förslag till andra ledamotsposten är Linda Nyström, Susanne Elmtoft samt Göran Tellner.

Rösträkning avgjorde valet 

Mötet valde Susanne till ordinarie ledamot.

Rösträkning avgjorde valet till suppleantposten.

Göran Tellner valdes till suppleant.

Omval på Jessica Bublies som suppleant.

Styrelsen för år 2019 kommer att se ut som följer:

Ordförande Bodil Lilja (invald 2018)

Kassör Kurt Sjöberg  (invald 2019)

Ledamot Linda Ekehage (invald 2018)
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Ledamot Claus Rosenau (invald 2019) 

Ledamot Susanne Elmtoft  (invald 2019)

Ledamot Daniel Lindell   (invald 2018)

Ledamot Helena Gustafsson  (invald 2018)

Suppleant Jessica Bublies

Suppleant Göran Tellner

§ 19 Anmälan av Ungdomssektionen vald styrelseledamot och vald suppleant

Ingen representant från US var närvarande på årsmötet 

§ 20 Val av minst två revisorer för en tid av 1 år

Till revisorer valdes:

Camilla Hultberg Omval

Mats Olsson Omval

§ 21 Val av minst en revisorssuppleant för en tid av 1 år

Som revisorssuppleant valdes:

Carina Manestam Omval

§ 22 Beslut om antalet ledamöter i valberedningen

Enligt föreningens stadgar skall valberedningen bestå av en ordförande/sammankallande samt 

två ledamöter.

§ 23 Val av valberedning och ordförande i valberedning för en tid av 1 år

Då vi tidigare bestämt att de som avsäger sin plats i styrelsen tar plats i valberedningen så 
kommer valberedningen att se ut som följer: Sammankallande Katarina Kinell, Viktoria Bergman 
och Ann Svensson
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§ 24 Val av medlemmar till de olika sektionerna samt sammankallande för en tid 

av 1 år. 

Föreningen har endast US som sektion, i övrigt kallas de andra grupperna för kommiteér.

Denna punkt får stå kvar då kommiteeérna är under uppbyggnad.

§ 25 Behandling av fråga/or styrelsen hänskjutit till årsmötet, eller fråga/or som 
medlem anmält skriftligen till styrelsen minst tre veckor före årsmötet

Inga inkomna motioner eller förslag från styrelsen.

§ 26 Val av ombud till huvudorganisation pch distriktsförbund

Till denna post valdes Ninni Petersson att ihop med någon från styrelsen representera 
föreningen.

§ 27 Val av pressansvarig för en tid av 1 år

Tävlingsledaren för respektive tävlingen har/får detta uppdrag.

§ 28 Val av resultatansvarig för en tid av 1 år

Styrelsen får i uppdrag att fundera på hur vi skall kunna få ut resultaten som medlemmarna 
presterar när de är ute och tävlar.

§ 29 Mötets avslutning

Ordförande, Bodil Lilja, förklarade mötet avslutat och tackade de närvarande.

Vid protokollet Ordförande

…............................................ …..............................................

Ann Svensson  Bodil Lilja

Justerat Justerat

…............................................. …...............................................

Ylva Larsson Anna Tellner


