KARLSKRONA-LYCKÅ
RIDKLUBB

ÅRSMÖTE

2012-02-11

DAGORDNING
§ 1

Årsmötes öppnande.
KLRKs ordförande Arnstein Njåstad öppnar årsmötet och hälsar alla välkomna.

§ 2

Val av ordförande för mötet.
Arnstein Njåstad valdes till ordförande för mötet.

§ 3

Anmälan av styrelsens val av sekreterare för mötet.
Styrelsens val av sekreterare till årsmötet är Emma Karlsson.

§ 4

Upprättande av röstlängd.
Årsmötet beslutade att vid eventuell röstning används medlemsmatrikeln för kontroll
och avbokning av röstande medlemmar.

§ 5

Val av protokolljusterare och rösträknare.
Christina Sonberg och Björn Milton valdes till protokolljusterare och tillika rösträknare
för mötet.

§ 6

Fastställande av dagordning.
Dagordningen godkändes av årsmötet och lades till handlingarna

§ 7

Fastställande av mötets behöriga utlysande.
Godkändes. Årsmötet fastställde att årsmötet blivit i laga ordning utlyst.

§ 8

Behandling av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse samt fastställande av
balansräkning för det gångna året.
Fastställande av verksamhetsbeskrivning:
Sidan 3, fattas Camilla Svensson, Anne Öhrman, Ursula Hass ska stå som suppleant,
samt Fredrik Andreasson. Arnstein ska ej stå som ledamot. Föregående år valdes 8
ledamöter och 4 suppleanter.
Emma Stjernlöfs efternamn stavas olika på olika sidor, ska korrigeras
Verksamhetsberättelse för KLRK behandlades och godkändes av årsmötet samt lades
därmed till handlingarna.
Kassör, Marie Sjöström gick igenom ekonomin. Ekonomin är god och går med lite plus
2011, pengarna är investerade i verksamheten. Budget inför kommande år beräknas gå
47000 minus. Då avgifter ej är höjda. Fastställande av budget 2012 godkändes.
Balansräkningen 2011 behandlades och godkändes samt lades till handlingarna.
Fastställande av verksamhetsplan 2012
Verksamhetsplanen gicks igenom och lades till handlingarna, inga synpunkter uppkom.

§9

Föredragning av revisorernas berättelse för samma tid.
Revisorer Anders Söderlund föredrog revisionsberättelsen. Intygar att räkenskaperna är
i ordning, styrelsen får fortsatt förtroende för ekonomin.

§ 10

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året.
Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011
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Behandling av ev sektioners verksamhets- och förvaltningsberättelse samt fastställande
av deras balansräkning för det gångna året.
Tävlings- och Ryttarsektionen:
Verksamhetsberättelsen behandlades och godkändes samt lades till handlingarna.
Ungdomssektionen:
Verksamhetsberättelsen behandlades, godkändes och lades till handlingarna.
Sponsringsplanen gicks igenom och Camilla har sammanställt riktlinjer för klubbens
sponsring. Samt en långsiktig strategi. Sponsorsgrupen behöver fler engagerade
medlemmar.

§ 12

Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter enl fastställda stadgar.
Valberedningens förslag på antal styrelseledamöter fram till 2013, är 9st och antalet
suppleanter är 4 st. Enligt tidigare utskick framkom endast 8 ledamöter.
Enligt stadgarna ska styrelsen bestå utav lägst 7 och högst 9 ledamöter exklusive
ordförande. Valberedningen förslag godkändes av årsmötet.

§ 13

Val av ordförande för en tid av ett år.
Till ordförande valde årsmötet Arnstein Njåstad, i enlighet med valberedningens
förslag.
Ordförande tackar för fortsatt förtroende

§ 14

Val av styrelseledamöter jämte suppleanter.
Ledamöter valda tom 2013: Marie Sjöström och Jenny Kedjevåg.
Fyllnadsval av ledamöter: Markus Sölvenäs och Karin Hansson till 2013
Ursula Hass omval som ledamot till 2014.
Emma Karlsson omval som ledamot till 2014
Paula Petersons, omval till ledamot till 2014
Camilla Svensson ledamot till 2014
Nyval av ledamot Per-Johan Ljungberg till 2014
Suppleant: Nyval på följande:
Olle Mattson till 2013
Patrik Hall till 2013
Susanne Lakey till 2013
Lotta Engdahl till 2013
Per-Johan, Markus, Lotta och Olle presenterar sig.
Valberedningens förlag godkänns och vi tackar valberedningen för deras arbete under
året.

§ 15

Val av ev sektioner förutom ungdomssektion.
Tävlingssektionen: Valberedningens förslag:
Åsa Ljungberg, Kerstin Karlsson, Sophie Hauffman, Maria Sjövik, Annika Svensson,
Kristina Printzlow.
Nyval: Annika Gunnarsson, Ingela Ludvigsson och Britt-Louise Olsson.
Valberedningen förslag godkändes
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Tävlingssektionen öppnar dörren för dressyrintresserade medlemmar.

§ 16

Anmälan av ungdomssektionen vald ledamot jämte personlig suppleant.
Ej klart vid Årsmötet. Styrelsen får begära in hos Ungdomssektionen, att de lämnar in
en anmälan till styrelsen.

§ 17

Val av två revisorer och två revisorsuppleanter.
Till revisorer valdes:
Elisabeth Klint omval till 2013
Christina Sonberg nyval till 2013
Anders Söderlund avgår 2012
Revisors suppleant är Maj-Lis Bolinder, sittande, till 2013.

§ 18

Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen. Val på ett år av sammankallande
och ledamöter i valberedningen.
Förslag är 3 ledamöteter enligt stadgarna. Godkännes.
Förslag är:
Sammankallande Kerstin Karlsson
Åsa Ljungberg
Annika Svensson.
Årsmötet antar den nya valberedningen. Tack till avgående valberedning.

§ 19

Val av ombud till Ridsportförbundets och distriktets allmänna möten och ev andra
möten där föreningen har rätt att representera med ombud.
Årsmötet överlämnar till styrelsen att utse ombud.

§ 20

Fastställande av årsavgifter.
Årsavgiften är oförändrad. 300kr för enskild medlem.

§ 21

Övriga ärenden som enl fastställda stadgar kan upptas till beslut på årsmötet.
Inga övriga ärenden.

§ 22

Årsmötets avslutning.
Årsmötet avslutas.

KLRK:s ordförande Arnstein Njåstad tackade samtliga som avgått från styrelsen,
valberedningen och lämnade över till Tävlings- och Ryttarsektionen för deras årliga
prisutdelning för Klubbmästare och Seriemästare både som Lektionsryttare och privatryttare
inom Hoppning och Dressyr/Häst/Ponny.

