Årsmötesprotokoll för Enskede Ridsällskap för verksamhetsåret 2015
Protokoll fört vid Enskede Ridsällskaps årsmöte 20 februari 2016.
Plats: Garant Kök & Festvåning, Varvsgatan 14, Stockholm

§ 1 Mötets öppnande
Styrelsens ordförande Katarina Nordlund hälsade alla varmt välkomna och förklarade mötet
öppnat.
§ 2 Val av mötesordförande och mötessekreterare
Kurt Andersson valdes till ordförande för mötet. Ulrica Ericsson valdes till mötessekreterare.
§ 3 Val av justerare tillika rösträknare
Ingela Söder och Anna Falk valdes som protokolljusterare tillika rösträknare.
§ 4 Fastställande om mötets behöriga utlysande
Förhandsmeddelande om tid och plats samt kallelse till årsmötet fastställdes vara
stadgeenligt utlyst, en månad i förväg via hemsidan samt anslag och anmälningslista i stallet.
§ 5 Fastställande av röstlängd
Anmälningslistan till årsmötet upprättades som röstlängd.
§ 6 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§ 7 Granskning av föregående års verksamhet.
Katarina Nordlund föredrog verksamhetsberättelsen 2015, med hjälp av Lotta Dahlman som
berättade om USEKs verksamhet, Ingela Söder och Anna Falk om tävlingsverksamheten och
Lorraine Daum som visade den nya hemsidan. Inger Cedborg föredrog resultaträkning samt
balansräkningen.
§ 8 Revisorernas berättelse
Revisor Malin Pedersen föredrog revisionsberättelsen.
Revisorerna tillstyrker att resultaträkningen och balansräkningen fastställs samt att styrelsen
beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Beslöts att lägga verksamhetsberättelsen till
handlingarna.
§ 9 Fråga om ansvarsfrihet
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.
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§ 10 Fastställande av klubbavgift
Årsmötet fastställde oförändrade årsavgifter till 250 kr för juniorer och 450 kr för seniorer
samt för familjemedlemskap 950 kr för 2016. (Till familj räknas föräldrar och deras barn
under 18 år).
§ 11 Motioner och propositioner
Klubbstyrelsen hade lämnat in två propositioner till årsmötet, vilka föredrogs av ordföranden.
1. Förslag om höjning av medlemsavgiften från och med 2018 i det fall att föreningens
ekonomi kräver det till följande belopp: senior 500 kr, junior 300 kr, familj 1000 kr.
Årsmötet biföll förslaget.
2. Förslag på att återinvestera max 50.000 kronor av 2014 års vinst i Enskede
Ridsällskaps verksamhet under år 2016. Det gäller investeringar avseende inköp av
1-2 st datorer, visst material till tävlingsverksamheten samt till clinics och firande av
föreningens 70-års jubileum.
Årsmötet biföll förslaget.
§ 12 Fastställande av antal ledamöter i klubbstyrelsen
Årsmötet beslutade enligt följande; ordförande, 6-8 ledamöter, 2-4 suppleanter, i enlighet
med § 17 ERS stadgar.
§ 13 Val av klubbordförande
Till ordförande valdes Lorraine Daum för 2 år, nyval.
§ 14 Val av kassör
Till kassör valdes Anneli Josefsson för 2 år, nyval
§ 15 Val av klubbstyrelse
Styrelseledamöter valdes enligt nedan:
Eva Rosén (nyval 2 år)
Ledamöter som kvarstår:
Katarina Nordlund (omval 1 år)
Inger Cedborg (omval 2år)
Carolina Bastigkeit (2 år)
Paula Pukk (1 år)
Lill Andersen (2 år)
Charlotte Dahlman (1 år)
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Suppleanter valdes enligt nedan:
Clara Bergström
Cecilia Fix
Anne Larsson
Therese Gillberg
Samtliga suppleanter med nyval 1 år.
Avgående 2015 Styrelsen
Ledamöter:
Eva Leach
Birgitta Bager
Helena Lindblad
Suppleanter:
Anders Eskilsson
Anja Nyström
Ulrica Ericsson
§ 16 Anmälan av ungdomssektionen, USEK, vald ledamot
Ungdomssektionen, USEK, hade på årsmötet 2016-02-13, valt Zack Aujalay till ledamot och
Amanda Hellström till suppleant i klubbstyrelsen.
§ 17 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
Revisorer:
Malin Pedersen (omval 1 år)
Jeanette Gustavsson (nyval 1 år)
Revisorssuppleanter:
Lotta Rosen
Annika Klingborg
(Båda omval 1 år)
§ 18 Val av ombud till Ridsportförbundets och distriktets allmänna möten
Årsmötet överlåter till styrelsen att utse representanter.
§ 19 Val på ett år av valberedning och sammankallande och ledamöter i
valberedningen
Till ledamöter i valberedningen fastställde årsmötet Maggi Fryklöf, Mia Johansson och Karin
Calissendorff (sammankallande).
§ 20 Övriga frågor
Inga frågor inkomna.
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§ 21 Årsmöte avslutande
Mötets ordförande Kurt Andersson förklarade årsmötet avslutat och tackade för visat
intresse. Katarina Nordlund tackar ordförande för årsmötet, de avgående ledarmötena från
2015 års styrelse för ett gott arbete samt tackar alla för deras goda insats att bibehålla och
utveckla ERS.

Ulrica Ericsson
Mötessekreterare

Ingela Söder
Justerare

Anna Falk
Justerare
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