
 

 

                                                                                                                

 

   Årsmötesprotokoll för Värmdö Ridklubb för verksamhetsåret 2015                                                                             

 

Datum och Tid  2016 03 06   15.00 

Plats  Södra Evlinge Gård 

Antal röstberättigande  36 

Mötesordförande Ulla Lohrdén 

Protokollförare Tina Wallin 

Justeringsperson Mia Fredriksson, Niklas Sjöberg 

Rösträknare Mia Fredriksson, Niklas Sjöberg 

 

 

Nr             Formalia/Beslutsområde 

1 Val av ordförande för mötet 

 Föreningens ordförande Åsa Lindblom hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet 
öppnat. Årsmötet valde Ulla Lohrdén till mötesordförande. 

2 Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet 

 Tina Wallin Tina Wallin anmäldes som styrelsens val av sekreterare. 

3 Upprättande av röstlängd 

 Röstlängden upprättades och uppgick till närvarande personer 37 varav 36 var 
röstberättigade. Bifogas originalprotokollet. 

4  Val av protokolljusterare och rösträknare 

 Årsmötet valde Mia Fredriksson och Niklas Sjöberg. 

5 Fastställande av dagordning 

 Dagordningen fastställdes. 

6 Fastställande om mötet blivit i laga ordning utlyst 

 Åsa Lindblom redogjorde för att kallelse satts upp i stallarna samt på hemsidan den 8 
februari. Årsmötet fastställde att mötet utlysts i laga ordning. 

7 Behandlingar av verksamhets- och förvaltningsberättelserna samt fastställande av 
balansräkning. 

 Verksamhets- och förvaltningsberättelsen behandlades och lades till handlingarna. 
Årsmötet fastställde balansräkningen. Åsa Lindblom förklarade att det är 
personalen och då i synnerhet Ledningsgruppen som ska ha beröm för klubbens 
blomstrande resultat. Årsmötet applåderade personalen. 



 

 

 

 

8 Revisorernas berättelse 

 Revisionsberättelsen kan endast läsas upp av en auktoriserad revisor och då klubben har 
lekmannarevisorer så lästes granskningsberättelsen upp av Åsa Blomqvist-
Jonsson och lades till handlingarna.  

9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

 Årsmötet beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015. 

10 Behandling av ungdomssektionens verksamhets- och förvaltningsberättelse samt 
fastställande av dess balansräkning 

 Verksamhets- och förvaltningsberättelsen för ungdomssektionen behandlades och lades 
till handlingarna. Årsmötet fastställde ungdomssektionens balansräkning.  

11 Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i § 17 andra 
stycket angivna antalet 

 Årsmötet beslutade att styrelsen skall bestå av ordförande, 6 ordinarie ledamöter, inga 
suppleanter samt en representant från Usek. 

12 Val av ordförande 

 Åsa Lindblom valdes 2015 att sitta i två år och sitter således kvar ett år till. 

13 Val av övriga styrelsemedlemmar jämte suppleanter 

 Valberedningens ledamot Lena Forsberg redogjorde för vilka  
styrelsemedlemmar som är valda mandatperiod 2015-2017 och därmed kvarstår: 
 

Jakob de Ron 2015-2017 

Marie Sandgren 2015-2017 

 

Valberedningen föreslår ett omval på två år för: 

Tina Wallin 2016 -2018 

Ann-Christine Tornevik 2016-2018 

 

ett fyllnadsval på ett år för: 

Micaela Sjökvist 2016-2017 

 

samt ett nyval på två år för: 

Ove Dunell 2016-2018 

 
Inga andra förslag förelåg. 
 
Årsmötet beslutade att välja enligt valberedningens förslag. 



 

 

14 Val av sektioner förutom ungdomssektion 

 Inga förslag på sektioner förelåg. 

15 Anmälan av av ungdomssektionen vald ledamot jämte personlig suppleant 

 Ungdomssektionen anmälde Ebba de Ron som deras ordinarie ledamot i styrelsen för 
Värmdö Ridklubb och hennes suppleant kommer de att meddela vid senare 
datum. 

 

16 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter 

 Lena Forsberg redogjorde för valberedningens förslag till lekmannarevisorer samt 
lekmannarevisorssuppleanter. 

Johan Lundgren   lekmannarevisor vald  2015-2017 auktoriserad redovisningskonsulent. 
Åsa Blomqvist-Jonsson    lekmannarevisor vald 2015-2017 

Vivvi Hasselrot  suppleant till lekmannarevisor vald 2015-2017 

Jessica Fredlund    suppleant till lekmannarevisor vald  2015-2017 

 
 
Årsmötet behövde inte välja nya revisorer eftersom alla sitter på två år och därmed 
sitter kvar ett år till. 

17 Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen. Val på ett år av sammankallande 
och ledamöter i valberedningen 

 Årsmötet fastställde antalet ledamöter i valberedningen till tre stycken. Till  ledamöter i 
valberedningen valdes på ett år: Anna- Maria "Ama" Andersson  som sammankallande 
samt, Paula Bergquist, Anna Aggefors till övriga ledamöter. 

18 Val av ombud till Ridsportförbundets och distriktets allmänna möten och eventuella 
andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud 

 Årsmötet beslutade uppdra åt styrelsen att utse ombud till Ridsportförbundets olika 
allmänna möten och eventuella andra möten där föreningen har rätt att 
representera med ombud. Den 16 mars hålls distriktets årsmöte. 

19 Fastställande av årsavgifter 

 Årsmötet beslutade låta årsavgifterna för 2017 vara oförändrade från nu gällande. De är 
250 kronor för juniorer, upp till 18 år, och 400 kronor för seniorer.  

20 Övriga ärenden som enligt § 13 kan upptas till beslut på årsmötet 

 Inga ärenden enlig §13 för beslut på årsmötet förelåg. 

21 Mötets avslutande 

 Mötesordförande Ulla Lohrdén lämnade ordförandeklubban till klubbens 
ordförande Åsa Lindblom, hon tackar för visat intresse, tackar avgående 
ledamöter för deras förtjänstfulla insatser  samt avslutar mötet kl. 16.30. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Vid protokollet Mötesordförande 

  

Justeringsperson Justeringsperson 

  

 


