
 
 
 
 
 
 
 
Protokoll fört vid Falu Ridklubbs årsmöte 2017-03-05 i Cafeterian, Falu Ridklubb. 
 

Mötets öppnande 
 Tomas Isaksson hälsar välkomna och öppnar mötet. 
 
§ 1 Val av ordförande 
 

Lars Robertsson väljs till ordförande för årsmötet 
 
§ 2 Anmälan av styrelsens val av sekreterare för mötet 
 

Paulina Lund väljs till sekreterare för årsmötet 
 
§ 3 Upprättande av röstlängd 
 

Röstlängd upprättas i enlighet med stadgarna, röstlängden (bilaga)  
fastställs av årsmötet. 

 
§ 4 Val av protokolljusterare 
 

Christin Ottervald väljs att tillsammans med ordförande 
justera årsmötesprotokollet . 

 
§ 5 Fastställande av dagordningen 
 

Dagordningen lästes upp och årsmötet fastställer dagordningen.  
  
§ 6 Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst 

 
Årsmötet beslutar att mötet blivit i laga ordning utlyst. Från den 17/2 har mötet 
varit utlyst på Falu ridklubbshemsida samt utskrivet vid ridhusets ryttargång och 
entré. 

 
§ 7 Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser samt 
 fastställande av balansräkning 
 

Beträffande resultat- och balansräkningen hänvisades till de framlagda 
berättelserna vilka gicks igenom. Dessa godkänns och läggs till handlingarna. 
Mötet fastställer resultat- och balansräkningarna. 

 
§ 8 Revisorernas berättelse 
 

Revisionsbolaget har tillstyrkt resultat- och balansräkningen, redogörelsen 
framlades under mötet.  

 
 
 



 
§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
  
 Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 
 
§ 10 Behandling av sektioners verksamhet- och förvaltningsberättelser 
 samt fastställande av deras balansräkning 
 

Ungdomssektionen har haft eget årsmöte och godkänt sina handlingar vid detta. 
 
§ 11 Beslut om antal styrelseledamöter 
 

Under året har två extra möten hållits för att ändra stadgarna avseende antal 
ledamöter i valberedeningen. Årsmötet fastställer denna ändring. 
Valberedningen ska bestå av ordförande samt 1-3 ledamöter. 

 
§ 12 Val av ordförande för föreningen under verksamhetsåret 2017 
 

Valberedningens förslag: Tomas Isaksson 
Övriga förslag: Inga övriga förslag 

 
Efter omröstning väljer årsmötet Tomas Isaksson till ordförande för  
Falu Ridklubb på ett år. 

 
 § 13 Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter 
 

Valberednings förslag: Ledamöter   
  Lars Robertsson 1 år (fyllnadsval) 

   Åsa Jennervall 1 år (fyllnadsval) 
   Mimmi Wänn 2 år (nyval) 
   Jenny Englund 2 år (nyval) 
   Anna Elfqvist 1 år (kvar) 
   Carin Bengtsson 2 år (nyval) 
     
       

  Suppleanter 
   Eva Karlsson  1 år 
   Maja Bolander 1 år 
    
 Årsmötet väljer enhälligt efter valberedningens förslag både när det gäller 
 ledamöter och suppleanter.  
  
§ 14 Val av ordförande för sektioner förutom ungdomssektion 
 

Inga övriga sektioner. 
 
§ 15 Anmälan av ungdomssektionen vald ledamot jämte personlig 
 suppleant 
 

Som Ungdomssektionens representant anmäldes Hanna Hedström  som 
ordinarie och Sara Bjurman som hennes suppleant. 
 
 

 



 
§ 16 Val av revisorer och revisorssuppleanter 
 

Revision utförs av auktoriserat revisionsföretag. 
 
§ 17 Fastställande av antal ledamöter i valberedningen 
 

Årsmötet fastställer att valberedningen ska bestå av ordförande och 1-3 
ledamöter. Samtliga väljs på ett (1) år. 
Anna Hoff väljs till ordförande för valberedningen. Eva Mårtensson och Maria 
Åteg väljs till ledamöter. 

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

Årsmötet hänskjuter frågan om representation vid olika möten till styrelsen. 
 
§ 19 Fastställande av årsavgift 
 

Årsmötet beslutar att Falu Ridklubbs årsavgift behålls oförändrad för 2017.  
 
§ 20 Övriga ärenden 
 

Inga motioner har inkommit till årsmötet.  
 
Avtackning av ledamöterna Paulina Lund och Christin Ottervald som lämnar 
styrelsen. 

   
Tomas Isaksson informerade om byte från pellets till strö för privathästarna. 
Önskemål har inkommit om detta byte. Informationsblad om hur man lägger 
bädd överlämnades.  
 
Mötet avslutades med prisutdelning till våra duktiga ryttare som vunnit priser i 
KM under gångna året. 

  
Avslutning av mötet 
Tomas Isaksson avslutar Falu Ridklubbs årsmöte. 
 

Vid protokollet 
 
  
Paulina Lund    
 
Justeras: 
 
 
 
Lars Robertsson Christin Ottervald 
Mötesordförande Justerare 



 
 
Röstlängd för Falu Ridklubbs årsmöte 2017-03-05 
 
Christin Ottervald 
Anna Elfqvist 
Paulina Lund 
Tomas Isaksson 
Mimmi Wänn 
Ellen Hedlund 
Sara Bjurman 
Silje Forssén 
Evelina Holmgren 
Hanna Hedström 
Ebba Hedlund 
Marianne Moberg Norell 
Eva Mårtensson 
Gunnel Eld 
Lena Göräng 
Emmy Hedström 
Lotta Hedström 
Ebba Eld 
Ella Englund 
Jenny Englund 
Therese Eld 
Enya Eld 
Lise Engvall 
Zenya Enlund 
Caroline Enlund 


