Protokoll - Årsmöte 2021 i Föreningen Siggesta ryttare
Söndagen 21:e februari 2021 kl.12.30 på Zoom.
1.
Mötets öppnande
Nuvarande ordförande Ove Eriksson hälsar alla deltagare välkomna och öppnar mötet.
Susanne Sweet går igenom ordningsregler för mötet och hur man röstar i Zooms. Frågor är
välkomna under ”övrigt”. Frågor kan även läggas i chatten.
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
Susanne Sweet upprättar röstlängd.
Årsmötet beslutar
att
godkänna upprättad lista som röstlängd
5.
Val av protokolljusterare (2 plus ordförande) och rösträknare
Årsmötet beslutar
att
välja Elin Ingerby och Carina Öhlin 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) i god tid i
enlighet med stadgarna.

8.

Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna samt fastställande av
balans- och resultaträkningen
Ove Eriksson hänvisade till verksamhetsberättelsen för 2020 och verksamhetsplan för 2021
som ställts ut i pärm i stallet.
Bägge finns i pärm i stallet samt på hemsidan efter detta möte. Verksamhetsplan för 2021
har gjorts med normalt år i tanke, men kan behövas revideras beroende på utveckling av
pandemin.
310 medlemmar. Ridskolan har hjälpt till att påminna medlemmar som rider i ridskolan om
att betala sin medlemsavgift.
Överskott på 10000 kr. Kostnader låga, men även intäktar har varit låga pga pågående
pandemi. Ökade kostnader från Ridsportförbundet eftersom Ridsportförbundet för två år
sedan bestämde att höja sina medlemsavgifter 3 år i rad. Grundat i omkostnader för bl.a.
försäkring.
9.
Revisorernas berättelse
Louise Adelborg går igenom revisorns berättelse, som även den finns i pärm i stallet.
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 inklusive ordförande, samt
3 styrelsesuppleanter,
Därtill ingår i styrelsen en av ungdomssektionen utsedd ungdomsledamot jämte
personlig suppleant, valda på ett år.
12.
Val av ordförande för föreningen
Årsmötet beslutar
att
omvälja Ove Eriksson till ordförande på 1 år. (Årsmötet 2022.)
13.
Val av ordinarie styrelseledamöter samt suppleanter
Valberedningen föreslår Elin Ingerby och Anja Jussila till suppleanter. Eva Tonström föreslår
Gun Herrgård König till suppleant.
Årsmötet beslutar
att

till ledamöter välja
Louise Adelborg, omval för 2 år (Årsmötet 2023)
Ane Mette Hermansen, omval för 2 år (Årsmötet 2023)
Susanne Sweet, omval för 2 år (Årsmötet 2023)

att

till suppleanter välja
Elin Ingerby, nyval 1 år (Årsmötet 2022)

Anja Jussila, nyval 1 år (Årsmötet 2022)
Gun Herrgård König, nyval 1 år (Årsmötet 2022)
Meddelas att följande kvarstår 1 år som ledamöter:
Annika Löfstrand Ianni, kvarstår 1 år (Årsmötet 2022)
Eva Tonström (fyllnadsval för Alexander Dittmer som lämnat styrelsen), kvarstår 1 år
(Årsmötet 2022)
14.
Anmälan av ungdomsledamot samt personlig suppleant utsedd av USEK
Årsmötet noterar
att
Alma Öhlin anmälts av USEK att ingå som ledamot i styrelsen på 1 år, samt
att
Linnea Stenström valts till Almas personliga suppleant för 1 år i styrelsen.
15.
Val av eventuella sektioner förutom Ungdomssektionen USEK enligt §24
Årsmötet noterar
att
föreningen inte har några övriga sektioner.
16.
Val av revisorer
Årsmötet beslutar
att
även fortsättningsvis utse endast en revisor och i stället för suppleant utse en
biträdande revisor.
att
till revisor omvälja Karolina Antonov och till
biträdande revisor 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 1
ledamöter)
Årsmötet beslutar
att
till valberedningen utse två ledamöter
att
till sammankallande utse Anna Söby, samt
att
till ledamot utse Carina Öhlin
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 (kan även vara ombud och representant utanför styrelsen).
Anna Söby föreslår att aktivt lämna in motioner vid förbundsstämman och har stort intresse i
och önskar deltaga på dessa möten. Finns i år en motion kring dubbla medlemsavgifter för
medlemmar som är medlem i flera föreningar.
Ove påpekar att alla medlemmar är välkomna att komma med ideer och att deltaga i

styrelsens arbete.
Styrelsen ställer sig även positiv till att USEK deltar i Ridsportförbundets utbildningar.
20.
Fastställande av medlemsavgifter för 2022
Kassören Louise Adelborg föreslår oförändrad medlemsavgift för 2022.
Årsmötet beslutar
att
medlemsavgiften förblir oförändrad under året 2022.
21
Styrelsens förslag samt eventuella motioner från medlemma
Det finns inga förslag från styrelsen och inga inkomna motioner.
22.
Övriga frågor
Anna Söby föreslår klubbkväll på Hööks eller Granngården. Hööks har tidigare haft
medlemskvällar för andra föreningar med 20% rabatt på delar av sortimenten. Mötet förslår
även att ha andra aktiviteter i samband med en klubbkväll såsom utbildning, tipspromenad
mm.
Klubben har redan ett sponsoravtal med Granngården, samt även ett upplägg med Hööks
kring klubbkläder. Åsa Lindh förklarar upplägget kring klubbkläder, där man beställer från
Hööks klubbsortiment med Siggesta logga. Åsa undersöker om upplägget kvarstår och
meddelar Styrelsen.
Årsmötet beslutar
att
Frågan tas upp vid nästa styrelsemöte.
23.
Avslutande av mötet
Ove tackar deltagarna och avslutar mötet.
Vid protokollet
Ane Mette Hermansen
Justeras
Ove Eriksson, Ordförande

Justeras
Elin Ingerby

Justeras
Carina Öhlin

