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Sundsvalls Fältrittklubb
ÅRSMÖTE
Protokoll
23 februari 2020 kl. 15.00 Café
Loftet
1. Mötets öppnande
Styrelsens ordförande Linda Strandfjäll hälsade alla välkomna och förklarade mötet
öppnat.
2. Val av ordförande för mötet
Medlemmarna valde Lars Persson Skandevall till ordförande.

3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet
Styrelsen beslutade att välja Stefan Längeby att föra protokoll under mötet.

4. Fastställande av röstlängd Bifogas till protokollet.
5. Val av protokolljusterare och rösträknare
Mia Eriksson Fors och Ina Lindström Skandevall valdes till protokolljusterare tillika
rösträknare.

6. Fastställande av dagordning Dagordningen godkändes.
7. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst Fastställdes att mötet
blivit i laga ordning utlyst.

8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna
Årsberättelsen och förvaltningsberättelsen gicks igenom. Årsberättelsen lades till
handlingarna. Önskemål framkom att följa upp verksamhetsplanen i årsberättelsen.
Verksamhetsplan för 2019 saknas på hemsidan.

9. Fastställande av balans- och resultaträkningar
Kassören Mikael Fridlund gick igenom balans- och resultaträkning vilka är i sin
ordning men har ett negativt årsresultat på 33 tkr.

10. Revisorernas berättelse
Lars Persson Skandevall läste upp revisorsberättelsen. Denna godkändes av
årsmötet. Resultatet disponerades efter styrelsens förslag som är godkänt.
Revisionsberättelsen läggs till handlingarna. Revisorerna föreslog att styrelsen
beviljas ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning.

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning.
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12.Ändringar i Stadgarna enl. Svenska Ridsportförbundets
Medlemmarna tog ett enhälligt beslut att genomföra stadgeändringarna.
13.Fastställande av eventuella sektioner förutom ungdomssektion (se § 22)
Tävlingssektion upphör och görs om till kommitte där styrelsen är ytterst ansvarig.
.
14.Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i
17 § andra stycket angivna antalet i respektive styrelse
För styrelsen fastställs antalet till 1 ordförande, 7 ledamöter och 3 suppleanter.
15.Val av ordförande för:
•

SFRK:s Styrelse: Linda Strandfjäll 1år kvar.
.

16.Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter enligt § 13:s turordning
Årsmötet beslutar att välja in följande personer i respektive styrelse för SFRK.
Ledamöter, till ordinarie ledamöter väljs följande:
Linda Björner 2år nyval
Mikael Fridlund – 1 år kvar
Kristina Malmborg – 1 år kvar,
Madelene Jonsson – 1år kvar
Madelene Lundgren 2år nyval
Stefan Längeby – 1 år kvar
Patrik Klang 2år nyval
Suppleanter
Kristoffer Johansson 1år nyval
Linda Nordin 1år nyval
Kari Lehto 1år nyval

17.Anmälan av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av
ungdomssektionen
Ungdomssektionen återkommer med detta till styrelsen
18.Val av två revisorer och en revisorssuppleant
Revisorer
Ordinarie: Stefan Falk - 1 år (nyval)
Ordinarie: Lars Ljungström - 1 år (nyval)
Suppleant: Lars Persson Skandevall - 1 år (omval)
19.Beslut om antalet ledamöter i valberedningen
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Mötet beslutade att valberedningen till SFRK:s styrelse ska bestå av 2 ledamöter, 1
suppleant var av 1 är sammankallande.

20. Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen
Ordförande/sammankallande:
Styrelsen återkommer om detta och bestäms på kommande medlemsmöte
Ledamöter
Styrelsen återkommer om detta
Styrelsen återkommer om detta
Ungdomssektionen får i uppdrag av mötet att ta fram förslag till
ungdomsrepresentant.
21.Val av ombud till SvRF:s och distriktets allmänna möten och eventuellt
andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud.
Årsmötet uppdrar åt styrelsen att utse representanter för ridklubben till allmänna
möten där representanter skall utses.
22.Fastställande av årsavgift för nästkommande år.
Ridsportförbundet höjer sin medlemsavgift med 22kr per medlem för 2021 .
Styrelsen föreslår höjning av medlemskapet för 2021 med 20kr/medlem. Nya
medlemsavgiften för 2021 för ungdom blir då 275kr och för senior blir då
375kr/medlem. Ny medlemsavgift fastställs av årsmötet.
23.Övriga ärenden som enligt § 13 kan upptas till beslut på årsmöte.
Två motioner har inkommit och lästes upp samt Bifalles. Styrelsen tar motionen
angående Ridhusbotten vidare till Drakfastigheter ifall de ska stå för detta.
24.Mötet avslutas
Ordförande förklarar årsmötet avslutat.

________________________

________________________

Vid protokollet, Stefan Längeby

Ordförande, Lars Persson Skandevall

________________________

________________________

Justerare, Maria Eriksson Fors

Justerare, Ina Lindström
Skandevall
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