2021-02-28

Årsmöte
Folkatorps ridsportsällskap
Datum och tid: 2021-02-28 kl. 15.00–17.00
Plats: Digitalt i teams
Närvarande: se separat närvarolista
Protokoll:
1. Val av ordförande för mötet: Camilla Johansson väljs till mötets ordförande
2. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet: Lisa Marcusson väljs till
mötets sekreterare.
3. Upprättande av röstlängd: 24 deltagare med rösträtt (medlem över 15 år)
4. Val av protokolljusterare och rösträknare: Ellenor Hallström och Ida Stenevang väljs
till protokolljusterare tillika rösträknare
5. Fastställande av dagordning: Mötet godkänner dagordningen
6. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst: Mötet fastställer att årsmötet
utlysts på rätt sätt och i enlighet med föreningens stadgar.
7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna samt fastställande av
balansräkning: Marianne Thyberg sammanfattar verksamhetsberättelse för ridskolan
muntligt. Denna finns att läsa i sin helhet på föreningens hemsida. Alexandra Eriksson
visar och går igenom föreningens balansräkning.
8. Revisorns berättelse: Therese Marcusson redogör för granskningen av ekonomin och
styrelsens arbete.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen: Mötet bifaller revisorns förslag att bevilja
styrelsen ansvarsfrihet.
10. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter: Mötet beslutar att styrelsen skall
bestå av ordförande samt minst 3 högst 7 ordinarie ledamöter samt minst 1 högst 3
suppleanter.
11. Val av ordförande för föreningen: Ellenor Hallström väljs till ordförande för
föreningen.
12. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter:
Ordinarie ledamöter som sitter kvar i styrelsen från föregående år:
Camilla Johansson invald på två år till 2022
Ida Stenevang invald på två år till 2022
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Alexandra Eriksson invald på två år till 2022

Omval ordinarie ledamöter:
Ellenor Hallström omvald på ett år till 2022
Lisa Marcusson omvald på två år till 2023

Nyval:
Emma Christensen ordinarie ledamot invald på två år till 2023
Jenny Sjöö ordinarie ledamot invald på ett år till 2022
Kristin Lindenhäll suppleant invald på ett år till 2022

Vakanser:
En ordinarie samt två suppleanter

13. Anmälan av ungdomssektionens ledamot och personliga suppleant:
Ungdomssektionen Oxern anmäler Thilde Ulfgren och Sofia Palm
14. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter: Therese Marcusson väljs till revisor
för föreningen.
15. Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen samt val av dessa på ett år: Malin
Granander och Therese Leisby väljs till ledamöter i valberedningen.
16. Val av ombud till Ridsportförbundets och distriktets allmänna möten och ev. andra
möten där föreningen har rätt att representera med ombud: Mötet ger styrelsen
förtroende att utse ombud.
17. Fastställande av årsavgifter: Styrelsen föreslår en oförändrad medlemsavgift inför
2022. Förslaget godkänns av mötet med notering till protokollet att Marianne Thyberg
motsätter sig förslaget och lämnar ett motförslag på att skilja på junior/senior (18 år)
med en höjning om 20 kr/år.
18. Inkommen motion från medlem: ingen motion inkommen
19. Anläggningen: Ida Stenevang och Marianne Thyberg informerar om Hagaro 310,
anläggningen som ridskolan kommer att flytta till (se bifogat dokument).

2021-02-28

20. Uppdatering av stadgar: Svenska Ridsportförbundets uppdaterade typstadgar med
förändrat datum för årsmöte att hållas senast den 31 mars, dock innan distriktets
årsmöte, godkänns av mötet.
21. Prisutdelning:
Till årets eldsjäl utses Karin Johnsson med motiveringen: Karin du får alla
medlemmar att känna sig välkomna, du är hjälpsam och ansiktet utåt för vår klubb. Vi
vill ge dig utmärkelsen årets eldsjäl för ditt envisa arbete med att lösa klubbens behov
av en ny anläggning. Karin har under året varit delaktig i anläggningsgruppen och
hjälp klubben i kontakten med kumla kommun. Karin har varit ständigt närvarande
på olika möten och drivande kring frågan om en ny anläggning. Utan dig hade vi inte
lyckats ta oss vidare mot nya mål.

Årets prestation går till Tilde Ring med motiveringen: Tack vare sitt enorma mod och
sin inre drivkraft har Tilde på ett föredömligt sätt kämpat med utmaningar och gjort
stora framsteg i sin ridutveckling.

22. Övriga frågor: Fadder/vuxenstöd till ungdomssektionen Oxern: Förslag på att Petra
Karlsson och Marianne Thyberg stöttar Oxern. Thilde Ulfgren (ordförande i
ungdomssektionen) och Sofia Palm (sekreterare i ungdomssektionen) tar upp frågan
på sitt nästa möte och återkopplar till ridlärarna och föreningens styrelse.
23. Camilla Johansson avslutar mötet.

____________________________

______________________________

Ordförande: Camilla Johansson

Sekreterare: Lisa Marcusson

___________________________

________________________________

Justerare: Ida Stenevang

Justerare: Ellenor Hallström

