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Årsmötesprotokoll för Eriksmåla Ridklubbs årsmöte 2023-02-12 

 

§ 1.    Mötet öppnas. 

- Ordförande Malin Ericsson hälsade välkomna och öppnade mötet. 

§ 2.    Val av ordförande för mötet. 

- Till ordförande för mötet valdes Malin Ericsson. 

§ 3.    Styrelsens val av sekreterare för mötet. 

- Styrelsen har valt Monica Björnlund till sekreterare för mötet. 

-  Mötet godkände detta. 

§ 4.    Fastställande av röstlängd. 

- Röstberättigad är medlem över 15 år och årsmötet beslutar att fastställa 

röstlängden enligt närvaron på 12 röstberättigande medlemmar. 

§ 5.    Val av protokolljusterare och rösträknare. 

- Mötet valde Sonny Kjellander och Ann-Sofie Nylander till 

protokolljusterare och rösträknare. 

§ 6.    Fastställande av dagordningen. 

- Mötet fastställde dagordningen. 

§ 7.    Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst. 

- Mötet har utlysts enligt stadgarna och årsmötet beslutade därför att 

mötet har utlyst på rätt sätt. 

§ 8.    Verksamhetsberättelse. 

- Verksamhetsberättelsen lästes upp av medlemmar från de olika 

sektionerna.  

- Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen.  



§ 9.    Revisorns berättelse.  

- Jon Olson redovisar revisionsberättelsen från Lone Olson. 

§ 10.    Fastställande av balans – och resultatberäkningar. 

- Ann-Sofie Nylander redovisar balans och resultatberäkningarna.  

- Under räkenskapsåret 2022 visar Eriksmåla ridklubb ett positivt 

resultat på 673 000 kr.  

§ 11.    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

- Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2022. 

§ 12.    Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter. 

- Årsmötet beslutade att styrelsen ska bestå av ordförande, fem 

ledamöter och en suppleant samt en suppleant vald av 

ungdomssektionen. 

§ 13.    Val av ordförande för föreningen.  

- Årsmötet valde Malin Ericsson till ordförande på 1 år 

§ 14.    Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter. 

- Årsmötet beslutade om omval ledamot (2år) av Carina Wilhelmsson och 

Sonny Kjellander. 

- Årsmötet beslutade om 2 suppleanter på nyval (1år), Tanja Ojaniemi 

och nyval (1 år) Wilma Fransson från ungdomssektionen. 

- Sittandes ett år till är Sara Klevtun, Ann-Sofie Nylander och Monica 

Björnlund. 

§ 15.    Fastställande av sektioner. 

Årsmötet beslutade om följande sektioner och ledamöter. 

- Cafésektionen:  Carina Wilhelmsson och Riikka Alfredsson.  

- Anläggningssektionen: Eva Karlsson, Anders Magnusson, Håkan Elvung 

och Sonny Kjellander. 

- Tävlingssektionen: Martina Jansson, Åsa Karlsson, och Monica 

Björnlund. 

- Marknadsföringssektionen: Sara Klevtun, Clara Bertelsen och Håkan 

Elvung (ansvarig för hemsidan) 

- Ungdomssektionen väljer själv sin styrelse på sitt årsmöte. Till 

ordförande valdes Louisa Karlsson Lapierre. 



- Årsmötet beslutade att sektionerna fick fylla på själva med ledamöter 

under året om det behövdes. 

§ 16.     Val av revisor. 

- Jon Olson valdes till revisor. 

§ 17.    Beslut om antalet ledamöter i valberedningen. 

- Årsmötet beslutade att det ska vara två ledamöter i valberedningen, 

men att de kan ta hjälp om det behövs. 

§ 18.    Val av valberedning. 

- Årsmötet valde Eva-Marie Andersson som sammankallande och Maria 

Sjöberg till ledamot i valberedning för perioden till och med nästa 

årsmöte. 

§ 19.    Val av ombud till SvRFs och distriktets allmänna möten. 

- Jeanette Kindeland valdes. 

§ 20.    Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år.  

- Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens förslag om 30 kr höjning till 

405kr för senior och 305kr i medlemsavgift för 2024. 

§ 21.    Övriga ärenden. 

- Inga inkommande motioner. 

- Styrelsen vill också tacka våra medlemmar och personal på ridklubben 

för allt bra som gjorts under året som varit. 

- Eldsjälspriset delades ut till Josefin Tallflo! 

§ 22.    Mötet avslutas. 

- Ordförande tackar för medverkan och avslutar mötet. 
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