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Årsmötesprotokoll 2018-02-18
Karlstad Ridklubb Org.Nr.873200-1204
Plats: Cafeterian, Karlstad Ridklubb
1. Mötets öppnande
Ordförande Marie Münt hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Val av ordförande för mötet
Till ordförande för mötet valdes Andreas Pettersson.

3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare för mötet
Styrelsen anmälde Inger Edfors, vilken valdes som sekreterare för mötet.

4. Upprättande av röstlängd
Röstlängd fastställdes genom att närvarolista upprättades. Vid mötet deltog 27
medlemmar, varav 26 med rösträtt.

5. Val av protokolljusterare och rösträknare
Eva Elfversson Wedin och Nils Lidén valdes till mötets justerare, tillika rösträknare.

6. Fastställande av dagordning för mötet
Årsmötet beslutade att fastställa den förelagda dagordningen.

7. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst
Ordförande Marie Münt meddelade att årsmötet har utlysts via annonsering på KRKs
hemsida drygt fyra veckor innan mötet, anslagits på KRKs anslagstavla i stallet, samt
även annonserats via Facebook.
Årsmötet beslutade att mötet utlysts i enlighet med stadgarna.

8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser
Marie redogjorde för föregående verksamhetsår, som kan sammanfattas enligt följande.
Föreningens vision är att vara ”Ett centrum för ridsport i Värmland”, vilket styrelsen
tillsammans med personal och medlemmar strävat efter att uppfylla. Verksamheten riktar
sig till både nybörjare som elitryttare. Antalet ridande per vecka ökade något under 2017
jämfört med föregående år, liksom antalet medlemmar, vilka varit 470 stycken. Styrelsen
har under året träffats minst en gång per månad. Föreningens målsättning är att ha en
ekonomi i balans och styrelsen hade budgeterat för ett lite plus. Kostnaderna för
underhåll och upprustning av fastighet och anläggning, tillsammans med en högre
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personalkostnad, har dock resulterat i att verksamheten redovisat ett underskott. Tack
vare många engagerade medlemmar har ett flertal tävlingar kunnat genomföras. En
handfull hastbyten har genomförts, i huvudsak på storhäst. En ny verksamhetschef, Anna
Bengtner, tillträdde under året.
Lars Wedin redogjorde för förvaltningsberättelsen. Föreningens intäkter har ökat något
jämfört med budgeterat, men kostnaderna för underhåll och personal har ökat, vilket
resulterat i ett negativt resultat (ca -183 tkr). Tillgångarna har ökat något, bla genom att
hästantalet har ökat.

9. Revisorernas berättelse
Lars Wedin läste upp revisorernas berättelse. Revisorerna har granskat styrelsens arbete
och den ekonomiska redovisningen, och inte funnit något att anmärka på. Revisorerna
tillstyrker därmed ansvarsfrihet för styrelsen.

10.

Fastställande av resultat- och balansräkning för 2017

Lars Wedin redogjorde för resultat- och balansräkningarna (se pkt. 8). Årsmötet beslutade att
fastställa resultat- och balansräkningarna för 2017 (-183 000 kr respektive 3 217 699 kr).

11.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2017.

12.

Presentation av budget för 2018

Lars Wedin redogjorde för den av styrelsen föreslagna budgeten för 2018. Den ligger på
samma nivå som föregående år, men kostnaderna minskas så att budgeten blir i balans.
Årsmötet tryckte på vikten av att budgeten är i balans och uppdrog till styrelsen att under
våren via hemsidan redovisa till medlemmarna vilka åtgårder som vidtas för att säkerställa
att detta kan uppnås.

13. Beslut om antal styrelseledamoter och suppleanter inom ramen
for det i stadgarna § 17, andra stycket angivna antalet
Årsmotet beslöt enligt valberedningens förslag att styrelsen skall bestå av 6 ledamöter
och 2 suppleanter. En av de ordinarie ledamöterna, samt personlig suppleant till denna,
utses av ungdomssektionen.

14. Val av ordförande för föreningen
Årsmötet beslutade att utse Angela Fors Hälleråd som ordförande för föreningen fram
till nästa årsmöte.

15. Val av övriga styrelseledamoter jämte suppleanter
Valberedningens förslag till ledamoter: (mandattid 2 år)
1. Inger Edfors (1 år kvar)
2. Janne Johansson (nyval 2 år)
3. Runar Skoglund (1 år kvar)
4. Lars Wedin (1 år kvar)
5. Maria Willman (kassör, nyval 2 år)
6. Ungdomsledamot (utses av ungdomssektionen, nyval 1 ar)
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Valberedningens förslag till suppleanter: (mandattid 1 år)
1. Louise Svanqvist (nyval 1 år)
2. Sasja Nyström (nyval 1 år)
Årsmötet beslutade att välja styrelse enligt valberedningens förslag.

16. Anmälan av ungdomsledamot jämte personlig suppleant
utsedda av ungdomssektionen
Emilia Nordberg är utsedd till ungdomssektionens representant med Line Molinder som
personlig suppleant.

17. Fastställande av eventuella sektioner förutom ungdomssektionen
(se § 22 i stadgarna)
Inga ytterligare sektioner skall finnas vid Karlstad Ridklubb.

18. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
Valberedningens förslag till revisorer:
1. Bo G Ericsson (omval 1 år)
2. Louise Münt (nyval 1 år)
Valberedningens förslag till revisorssuppleant:
Vakant
Årsmötet beslutade att välja revisorer enligt valberedningens förslag.

19.

Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Årsmötet beslutade att valberedningen, i enlighet med stadgama skall bestå av ordförande
och fem ledamoter, samt en eller två suppleanter.

20. Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen
1. Åsa Jarvius (ordförande)

2.
3.
4.
5.

Liza Svensson
Moa Wik
Vakant
Vakant

Den nya styrelsen uppmanades att snarast försöka fylla de uppkomna vakanserna och
snarast komma med förslag till ett extra medlemsmöte där dessa kan utses.

21. Val av ombud till Svenska Ridsport Förbundets och distriktets
allmänna möten och eventuellt andra möten där föreningen har rätt
att representera med ombud
Som ombud till Svenska Ridsport Förbundets och distriktets möten samt eventuella
andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud utsågs ordförande, eller
den ordföranden utser.

22.

Fastställande av årsavgift for nästkommande år (2019)

Årsmötet beslutade att årsavgiften för 2019 skall höjas med samma summa (kr) som
avgiften till Svenska Ridsportförbundet höjs med.
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23. Övriga ärenden som enligt § 13 i stadgarna kan tas upp till beslut
på årsmöte
Inga övriga ärenden anmälda.

24. Mötets avslutande
Mötets ordförande tackade, och avslutade mötet.

Efter mötet följde utdelning av 10-årsnålar. Därefter avtackades avgående
ordförande och styrelseledamöter, och eftermiddagen avslutades med gemensam
fika.

…………………………………
Andreas Pettersson, ordförande

…………….
Datum

…………………………………
Inger Edfors, Sekreterare

…………….
Datum

………………………………….
Eva Elfversson Wedin, justerare

…………….
Datum

………………………………….
Nils Lidén, justerare

……………...
Datum
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