Protokoll - Årsmöte 2019 i Föreningen Siggesta ryttare
Söndagen 17:e februari 2019 kl.12.30 i cafeterian i ridhuset på Stall Siggesta
1.
Mötets öppnande
Nuvarande ordförande Ove Eriksson hälsar alla deltagare välkomna och öppnar
mötet.
2.
Val av ordförande för mötet
Årsmötet beslutar
att
välja Ove Eriksson till ordförande för mötet.
3.
Val av sekreterare för mötet
Årsmötet beslutar
att
välja Ane Mette Hermansen till sekreterare för mötet.
4.
Upprättelse av röstlängd
Meddelas att Röstlängd/deltagarlista skickas runt och föreslås att dessa ska
godkännas som upprättat röstlängd.
Årsmötet beslutar
att
godkänna upprättad lista som röstlängd
5.
Val av protokolljusterare (2 plus ordförande) och rösträknare
Årsmötet beslutar
att
välja Susanne Sweet och Lena Sippel till protokolljusterare och rösträknare.
6.
Godkännande av dagordning
Årsmötet beslutar
att
godkänna dagordningen
7.
Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst
Årsmötet beslutar
att
fastställa att mötet utlysts i laga ordning (på hemsidan och i stallet).
8.

Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna samt
fastställande av balans- och resultaträkningen
Ove Eriksson redogör för verksamhetsberättelsen för 2018 och verksamhetsplan för
2019.
Bägge läggs ut på hemsidan under kommande vecka.

9.
Revisorernas berättelse
Louise Adelborg går igenom revisorns berättelse. Jämfört med föregående år har vi
nu ett litet överskott vilket till stort beror på ökat medlemsantal. Vi har nu ca 300
medlemmar i föreningen. Intäkter har dessutom kommit till i form av sponsring.
10.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutar
att
bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
11.
Beslut om antal styrelseledamöter
Årsmötet beslutar
att
antalet ordinarie ledamöter ska vara oförändrat 6 stycken, samt
oförändrat 2 styrelsesuppleanter,
därtill meddelas att enligt stadgarnas §17 har USEK att utse en
ungdomsledamot jämte en personlig suppleant att ingå i styrelsen.
12.
Val av ordförande för föreningen
Årsmötet beslutar
att
omvälja Ove Eriksson till ordförande på 1 år. (Årsmötet 2020.)
13.
Val av ordinarie styrelseledamöter samt suppleanter
Årsmötet beslutar
att

till ledamöter välja
Louise Adelborg, omval på 2 år (Årsmötet 2021)
Ane Mette Hermansen, omval på 2 år (Årsmötet 2021 )
Susanne Sweet, omval på 2 år (Årsmötet 2021)

att

till suppleanter välja
Alexandra Dittmer, nyval 1 år (Årsmötet 2020)
Eva Tonström, omval 1 år (Årsmötet 2020)

Meddelas att kvarstår 1 år som ledamöter är:
Annika Löfstrand Ianni (Årsmötet 2020)
Åsa Lindh (Årsmötet 2020)
14.
Anmälan av ungdomsledamot samt personlig suppleant utsedd av
USEK
Årsmötet noterar
att
Lina Berglund anmälts av USEK att ingå som ledamot i styrelsen på 1 år,
samt
att
Tindra Möller och Rebecka Svantesson valts till Lina Berglunds personliga
suppleanter för 1 år i styrelsen.

15.
Val av eventuella sektioner förutom Ungdomssektionen USEK enligt
§24
Årsmötet beslutar

att

inte utse några övriga sektioner.

16.
Val av revisorer
Årsmötet beslutar
att
även fortsättningsvis utse endast en revisor och i stället för suppleant utse
biträde.
att
till revisor omvälja Karolina Antonov och till
biträde omvälja Jacqueline Nachmens båda på ett år.
Sammankallande: Karolina Antonov
17.
Val av 2 revisor suppleanter
Årsmötet beslutar
att
i enlighet med punkt 16 inte utse suppleant utan i stället utse biträdande till
revisorn
18.
Val av antal ledamöter i valberedningen (val på 1 år av sammankallande
och ledamöter)
Årsmötet beslutar
att
till valberedningen utse oförändrat tre ledamöter
att
till sammankallande utse Anna Söby, samt
att
till ledamöter utse Marie Asplund och Sofie Jonsson.
19.

Val av ombud till Svenska Ridsportförbundets och distriktets allmänna
möten och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med
ombud
Årsmötet beslutar
att
ge styrelsen i uppdrag att överlåta till styrelsen att utse ombud till
Ridsportförbundets och distriktets allmänna möten att utse representanter
och ombud.
20.
Fastställande av medlemsavgifter för 2020
Ove redogör för föreningens bidrag från kommunen som framöver kommer att bli
svårare att få i och med att reglerna skärpts för utbetalning av bidrag. Bl.a. kommer
bara kommunens ägna ungdomar att vara bidragsberättade. Klubben kommer
därmed inte att kunna söka bidrag för de ungdomar som kommer från kommuner
utanför Värmdö.
Ridsportförbundet har tagit beslut om att succesivt från år 2019 - 2021, höja den
årliga medlemsavgiften per medlem med totalt 60 kr (från kr 180 till kr 240).
Dessutom minskar de kommunala bidrag som klubben får.
Samlat gör det att styrelsen föreslår årsmötet att besluta om att höja den årliga
medlemsavgiften till Siggesta Ryttare från år 2020 till kr 345 (nu 300 kr) för
barn/ungdomar och kr 395 (nu 350 kr) för vuxna medlemmar. Detta innebär att
avgiften för medlemmar som fyller/fyllt 19 år under 2020 (juniorer) blir 345 kr, och för
medlemmar som fyller/fyllt 20 år (seniorer) under 2020 blir 395 kr.
Ridskolan och ridklubben har kommit överens om att ligga kvar med nuvarande
nyttjanderättsavgift med bakgrund av det tuffa året för Ridskolan med ökade
kostnader för foder och ny ridhusbotten.

Klubben jobbar dessutom på att få in ytterligare sponsorer med skyltplats i ridhuset.
Medlemmar uppmanas att komma med förslag på sponsorer. Information om
upplägg finns att få via styrelsen, Eva Tonström. Information skall finnas att tillgå
även i stallet.
Årsmötet beslutar
att
från och med 2020 höja medlemsavgiften med 45 kronor per medlem
innebärande
att
junioravgiften blir 345 kronor för medlemmar som är/fyller 19 år under 2020,
samt
att
senioravgiften blir 395 kronor för medlemmar som är/fyller 20 under 2020.
21
Styrelsens förslag samt eventuella motioner från medlemma
Styrelsen föreslår att alla som har tävlingslicens för Siggesta Ryttare skall skriva på
en överenskommelse där man förbinder sig till att ställa upp som funktionär vid minst
två inbjudningstävlingar antingen personligt eller genom en rimligt van insatt
ersättare. Amanda Eriksson redogör för praktiskt upplägg, och vilka datum klubben
planerar inbjudningstävlingar under 2019.
Årsmötet beslutar
att
godkänna förslaget med tillägget att funktionärerna ska få utbildning för sitt
uppdrag, varvid Amanda förklarar att tävlingskommittén även jobbar i sina
arbetsgrupper med ansvar för olika funktioner, bl.a. funktionärsarbete, och
sjukvårdsansvarig.
22.
Övriga frågor
Inga övriga frågor föreligger.
23.
Avslutande av mötet
Ove tackar deltagarna och avslutar mötet.
Vid protokollet
Ane Mette Hermansen
Justeras
Ove Erikson Ordförande

Justeras
Susanne Sweet

Justeras
Lena Sippel

