Protokoll
PROTOKOLL
Årsstämman 2013
Tid: 17 Mars 2013
Plats: Ansia konferens, Lycksele
§ 1 Mötets öppnande. Förbundets representanter har ordet.
Ordförande Roger hälsar välkommen och förklarar årsstämman öppnat.
Sven-Östen Johansson, ledamot från förbundsstyrelsen presenterade en tillbakablick från
2012 som bestod bland annat av 100- årsjubileet och OS i London. Ur ett ekonomiskt perspektiv visar
förbundet på en skuld på 0,4 miljoner kr, vilket är betydligt mindre än beräknande -2,4 miljoner kr.
Deltagarna på årsmötet ställer sig kritiska till att Ridskola/klubbar har 9 % av budgeten, vilket är
samma procent som medlemstidningen H&R. Deltagarna ställer sig frågande till eventuellt andra sätt
att sprida tidningen (andra medier osv.) oh istället använda pengarna till stöttning av verksamheter i
landet. Deltagarna ifrågasätter även att tävlingsverksamheten tar en så pass stor del av budgeten, 38 %
och menar bland annat att det vore bättre att satsa mer pengar på ridskolor och ridklubbar som kan
fostra eventuella framtida elitryttare.
Sven- Östen berättar vidare om förbundets satsningar 2013 och framåt handlar om medlemsoch talangprojekt, att stärka dialogen mellan klubbar och kommuner och att få ett IT system som
samordnar de system som finns idag . systemet ska heta Ridsportportalen och i dagsläget sker tester av
systemet, lansering beräknas till våren/försommaren.
Sven- Östen förklarar därefter anledningen till Organisationsprojektet. Det grundades på 14
st motioner från 2009 och 2011 från distrikten att organisationen behövs ses över. De har jobbat med
öppet forum där distrikt och klubbar haft möjlighet att ta del av informationen om organisationen och
ge förslag på förändringar. Remiss skickades ut i november där distrikt och klubbar gav svar på de
förslag arbetsgruppen skrivit ihop. De nya inriktningsmål som lämnats som förslag är det stämmans
uppdrag att eventuellt godkänna. Stämman sker den 18 maj i år.
Förslagen grundas på de följande brister som arbetsgruppen kommit fram till: ojämnt
fördelad medlemsnytta, helhetssyn och delaktighet begränsade, svag samverkan mellan olika
funktioner, diffust varumärke och låg andel anslutna ryttare. Anledningar till detta tros vara
urbanisering, att tiden är en bristvara, konkurrerande aktiviteter och låg kommunal prioritet.
Arbetsgruppens slutsatser blev då följande: stort behov av förändring, hög tid just nu,
bristerna är korrekt definierade, strukturgrepp på alla nivåer och förbundet har nyckelrollen.
Arbetsgruppen menar också att om vi inte gör något förblir förbundets roll diffust, det blir en fortsatt
svag intern samarbetskultur, helhetssyn och delaktighet begränsas och ojämn fördelning av
medlemsnyttan.
§ 2 Upprop och fastställande av röstlängd för mötet på grundval av det underlag till röstlängd
som förbundsstyrelsen har upprättat för distriktet.
Följande föreningar närvarade vid mötet: Kågedalens RF (3st), Ridklubben Sandgärdan
(1st), Skellefteå RK (4st), Villvattnets Körsällskap (2st). Stämman godkänner antalet.
§ 3 Fastställande av föredragningslista för mötet.
Stämman godkänner föredragningslistan.

1 av 8

Protokoll
§ 4 Fråga om mötets behöriga utlysande.
Kallelsen har gått ut i tid och handlingarna har varit tillgängliga i mer än två veckor.
Årsstämman förklarades utlyst i laga ordning och beslutsmässigt.

§ 5 Val av ordförande för mötet.
VRiF´s styrelse föreslår Torfrid Stenman, Skellefteå Ridklubb. Stämman godkänner
Torfrid Stenman som stämmoordförande.
§ 6 Anmälan av styrelsens val av sekreterare för mötet.
VRiF´s Styrelse föreslår Ida Grundström. Stämman godkänner Ida Grundström som
sekreterare för årsmötet.
§ 7 Val av två protokolljusterare samt val av erforderligt antal rösträknare.
Förslag är Anna Lundmark Selin och Leif Wikberg som både protokolljusterare och
rösträknare. Stämman godkänner Anna Lundmark Selin och Leif Wikberg.
§ 8 Ordförande Roger Estefors har ordet.
Roger har haft ett uppdrag av Skellefteå kommun att ta reda på hur hästbeståndet ser
ut i kommunen. Det fanns vissa svårigheter med räknandet eftersom det finns 17 olika
hästavelsorganisationer som utfärdar pass, hästen har även fått en förändrad roll vilket lett till
att det blivit svårt att få en överblick då det finns många små intressegrupperingar. Roger
redovisar att riktvärdet i Skellefteå kommun ligger på c.a 2400 hästar (18.00- 3000), av dessa
är c.a 500 st travhästar, 360 med licens. Slutsatsen är att det krävs en bredare ansats för att få
de olika grupperna att samtala med varandra.
Resultatet blev en genomgång tillsammans med intressenter (trav, bönder, tillverkare
av utrustning m.m.). En beräkning visar på en omsättning av cirka 200 miljoner kr i branschen
i området. Roger har ett fortsatt uppdrag att hitta samarbetsforum hur det ska hanteras på ett
mer effektivt sätt än idag av.
Roger berättar vidare om sina erfarenheter som ledamot och ordförande sen våren
2009 i Västerbottens Ridsportsförbund. Hans engagemang har framförallt landat hos
ungdomarna. Ett av målen under hans tid handlade om att få igång idrott service, vilket han
trodde skulle vara igång i dagsläget. Tyvärr har det inte realiserats på grund av olika
anledningar.
Under resans gång har det varit ett antal händelser som visat brister i kunskap om
styrelseförfarande och hur man driver förening och vilka lagar som gäller. Demokratiprojektet
har fungerat som en start för ungdomar att lära sig detta. Roger påtalar även att kommunerna
kommer att ha det svårare att stötta klubbarna och klubbarna kommer att få jobba hårdare för
att lyckas hålla sin ekonomi.
Under sommaren 2013 pågick jubileumsritten med fantastisk anslutning av
medlemmar i distriktet. Tyvärr passade inte förbundet på med att skapa en större PR kampanj
runt jippot, vilket skulle lett till ännu mer synlighet i förbundets marknadsföring.
§ 9 Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser.
a) Distriktsstyrelsen verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår.
Verksamhetsberättelsen läggs med godkännande till handlingarna.
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b) Distriktsstyrelsens förvaltningsberättelse för föregående år.
På dokumentet står det balansrapport och resultatrapport istället för balansräkning
och resultaträkning, vilket ger intrycket att balans- och resultaträkningen är preliminär. Detta
ska justeras och bifogas i protokollet. Efter dessa justeringar läggs förvaltningsberättelsen till
handlingarna, och resultat och balansräkningen fastställs.
c) Distrikts revisors berättelse för samma tid.
Revisorerna föreslår att protokollen skall skrivas utförligare samt att enbart styrelsen
och revisorerna har tillgång till protokollen vid behov. En officiell rapport med en
sammanfattning av styrelsemötet och viktiga beslut delges medlemmarna.
Revisorerna föreslår att besöksgruppen skall aktiveras för att ge föreningarna ett
bättre stöd då medlen inte använts under året.
Revisorernas berättelse läggs till handlingarna.
§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsens förvaltning.
Årsstämman beviljar ansvarsfrihet för styrelsen verksamhetsåret 2012.
§ 11a) Val av Ordförande i distriktet, tillika ordförande i distriktsstyrelsen för en tid av
ett år.
Valberedningen föreslår Erica Steegmans till ordförande, nyval 1 år. Inget ytterligare
förslag tillkom. Stämman godkänner förslaget.
b) Fastställande av antalet övriga ledamöter, dock lägst sex jämte suppleanter.
Valberedningen föreslår sex stycken ordinarie och representant från DUS. Stämman
godkänner valberedningens förslag.
§ 12a) Val av övriga ledamöter för en tid av två år varav hälften av ledamöterna väljs
för varje distriktsårsmöte (fyllnadsval kan ske).
Förslaget från valberedningen lyder; Bengt Söderberg, Carola Brännström och
Annika Sandström, nyval på två år för samtliga. Övriga ledamöter; Christina Mattsson,
Maggie Zingmark och Petra Johansson sitter till 2014. Inget ytterligare förslag tillkom.
Stämman godkänner valberedningens förslag.
b) Val till tävlingssektionen och ridskole- och utbildningssektionen.
Ridskole- och utbildningssektionen har tyvärr inte fungerat tillfredställande trots
tidigare åtgärder. Valberedningen föreslår därför att sektionen läggs i malpåse och byggs upp
på nytt under 2013 under den nya styrelsens ansvar. Stämman godkänner valberedningens
förslag.
Valberedningen föreslår följande personer i tävlingssektionen; Annica Bolme,
Christina Mattsson och Pia Lundmark till omval, Ellenor Hahlin (fyllnadsval 1 år), Elisabeth
Hjalmarsson nyval. Årsmötet godkänner valberedningens förslag.
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§ 13 Anmälan av ungdomsrepresentant (under 26 år) vald på ungdomsmötet att ingå
som ordinarie ledamot i styrelsen, jämte personlig suppleant för en tid på ett år.
DUS meddelar att under deras årsmöte valdes följande personer till deras styrelse;
Ordförande: Maria Andersson
Vice ordförande: Sara Juul
Kassör: Amelia Andersson
Sekreterare: Josefin Eriksson
Hemsideansvarig: Linnea Granlund
Övriga ledamöter:
Tina Söderberg
Therese Östensson
Valberedningen föreslår Tina Söderberg som ordinarie ungdomsrepresentant i styrelsen
och Sara Juul som personlig suppleant. Stämman beslutar att godkänna valberedningens förslag.

§ 14 Val av en revisor och personlig suppleant med uppgift att granska verksamhet,
räkenskap och förvaltning inom distriktet för en tid av ett år.
Valberedningens förslag lyder; Göran Andersson nyval (ordinarie 2 år), Leif
Södermark som personlig suppleant (omval), Hans Weinehall som personlig suppleant
(nyval). Stämman godkänner valberedningens förslag.
§ 15 Val av ordförande och fyra ledamöter i valberedningen för en tid av två år, varav
ordförande och hälften av ledamöter väljs vid varje årsmöte.
Förslag från stämman lyder; Ordförande: Roger Estefors, Ida Grundström, en
ledamot från DUS och den fjärde personen får den nya styrelsen i uppdrag att ordna.
Stämman godkänner förslaget.
§ 16 Beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till förbundsstämma.
Stämman föreslår Anna Lundmark Selin och Erica Steegmans. Stämman godkänner.
§ 17 Beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till VIF/SISU årsmöte i
Skellefteå under april.
Petra Lundmark är tillsatt av tidigare styrelse. Stämman föreslår Erica Steegmans.
Stämman godkänner dessa.
§ 18 Beslut om årsavgift nuvarande 20 kr/ medlem, styrelsens förslag är oförändrad.
Stämman godkänner styrelsens förslag.
§19 Övriga frågor
Ett önskemål från stämman är att den slutgiltiga balans- och resultaträkningen
bifogas i protokollet. Önskemålet tillgodoses.
Ingen övrig fråga inkommit.
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