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Protokoll fört vid Stockholms Läns Ridsportförbunds
Årsstämma den 21 mars 2013, kl.19.00 på Solna Access konferens, Solna.
Närvarolista och röstlängd bifogas originalprotokollet.

Årsstämmans
öppnade

§1
Jörgen Jarleman ordförande i Stockholms Läns
Ridsportförbund hälsade stämmans deltagare välkomna och förklarade stämman
öppnad.
Årsstämman inleddes med att Jörgen Jarleman delade ut Championatstecken för
ponnyryttare, pris till Bästa DM klubb i ponnyhoppning och i ponnydressyr samt
pris till SM vinnarna i Stockholms Län 2012.
Upprop förrättades och röstlängden fastställdes. 22 röstberättigade
lokalavdelningar var närvarande. Totalt deltog 70 personer på stämman.

Föredragnings
listan
Kallelse
Ordförande för
stämman
Sekreterare för
stämman
Justerare
Rösträknare
Verksamhets& förvaltningsberättelse

Ansvarsfrihet

§2
Beslutades att godkänna föredragningslistan.
§3
Stämman förklarades i stadgeenlig ordning utlyst.
§4
Till ordförande för stämman valdes Lotta Mossberg Ahlengärd.
§5
Anneli Grimborg Säteri anmäldes som sekreterare för stämman.
§6
Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Christer Lindberg och
Ewa Jansson.
§7
a. Verksamhetsberättelsen för det gångna året presenterades
och godkändes med följande tillägg på sidan 43, SM Distansritt Young Rider
Guld Timmy Compier-Nefer el Fox, Skånska Ryttare.
b. Balans och resultaträkning för det gångna året presenterades.
Beslutades att godkänna balans och resultaträkningen och lägga dem till
handlingarna.
Beslutades enligt distriktsstyrelsens förslag att överföra vinstmedlen i ny räkning.
Beslutades enligt distriktsstyrelsens förslag att fonden för
organisationsutvecklingen byter namn till fond för flytt och disponeras till
kommande flytt av kansliet till nya kanaler.
c. Revisionsberättelserna lästes upp.
Revisionsberättelserna läggs till handlingarna.
§8
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsåret.
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Val av ordförande

Helena Örtholm valdes enhälligt till ordförande i
distriktet tillika ordförande i Distriktsstyrelsen för en tid av ett år till 2014.

Antal styrelseledamöter

§ 10a
Beslöts att distriktets styrelse skall bestå av ordförande, åtta
ordinarie ledamöter samt fyra suppleanter.

Antal sektioner

Antal ledamöter
i sektionerna

§ 10 b
Följande sektioner väljs av årsmötet:
Tävlings- och Utbildningssektion.
§ 10c
Beslöts att Tävlingssektionen skall bestå av ordförande + 10
ordinarie ledamöter.
Beslöts att Utbildningssektionen skall bestå av ordförande + 8 ordinarie ledamöter.

Val av styrelse
ledamöter

Val av styrelsesuppleanter

§ 11 a
Som ordinarie ledamot omvaldes Emma Olsson Björs och Bo Kjellgren
till 2015. Som ordinarie ledamot i distriktsstyrelsen nyvaldes Anna Berggren till
2015. Som ordinarie ledamot på fyllnadsval valdes Sara Pääjärvi och Ulf Åsbrink
till 2014.
Som ordinarie ledamöter kvarstår Marion Rudebeck och Camilla Sjölund
Lundevall till 2014.
Som suppleant nyvaldes Annika Prine till 2015
Som suppleant omvaldes Therese Swartling till 2015.
Som suppleant på fyllnadsval valdes Jessica Aftén Moback till 2014.

§ 11 b
Val av
Annica Bjurfors kvarstår som ordförande i tävlingssektionen
sektions ordförande till 2014.
Beslutades att omvälja Eva Kofoed som ordförande i Utbildningssektionen till
2015.
Val av
ledamöter i
Tävlingssekt.

Val av
ledamöter i
Utbildningssektionen

Val av
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§ 11 c
Som ordinarie ledamöter i Tävlingssektionen omvaldes Kelly Haag, Annica Lund,
Stephan Olsson och Eva Wirén till 2015.
Som ordinarie ledamot i Tävlingssektionen nyvaldes Anton Synnerdahl till 2015.
Som ordinarie ledamöter i Tävlingssektionen kvarstod Rolf Asker, Annelie
Engemoen, Marie Halling, Jaana Lindberg och Monica Rinse till 2014.
Som ordinarie ledamöter i Utbildningssektionen omvaldes Silvana Stenström till
2015. Som ordinarie ledamot i Utbildningssektionen nyvaldes Lena Rutqvist,
Irene von Rosen Eklund, Monica Widstrand till 2015
Som ordinarie ledamöter i Utbildningssektionen på fyllnadsval valdes Anna Karin
von Hofsten till 2014.
Som ordinarie ledamöter i Utbildningssektionen kvarstod Kiki Pagmar, Camilla
Modenius och Björn Waimon till 2014.

§ 12
Som ordinarie ledamot i distriktsstyrelsen tillika ungdomsrepresentant på ett år
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ungdomsrepresentant

Val av
revisorer

Valberedning

till 2014 anmäldes Elin Holmér Sundström, som personlig suppleant på
ett år till 2014 anmäldes Filippa Langlet, bägge valda av ungdomsmötet i
Stockholms Läns Ridsportförbund den 18 mars 2013.
§ 13
Till revisor omvaldes Tore Dagerhamn. Till revisorsuppleant
omvaldes Else-Marie Meldahl. Bägge för en tid av ett år till 2014.
Som auktoriserad revisor omvaldes Johan Render för en tid av ett år till 2014.
§ 14
Som ordförande i valberedningen på ett år till 2014 omvaldes Elin Lindgren.
Som ledamöter i valberedningen omvaldes Lena Niklasson och Jennie Hagelin
till 2015. På fyllnadsval valdes Björn Färestad och Mikael Schuer
till 2014.

Ombud till
Förbundsstämma

§ 15
Beslöts att ombud till Svenska Ridsportförbundets förbundsstämma
utses av distriktsstyrelsen.

Ombud till
Stämma

§ 16
Beslöts att som ombud till Stockholms Idrottsförbunds årsmöte utsågs
Helena Örtholm och Emma Olsson Björs.

Motioner/förslag

§ 17
Inkomna motioner
1. Motion från Årsta Runstens Sportryttare avseende Stockholms Läns
Ridsportförbunds inlämnade motion till Svenska Ridsportförbundets
årstämma.
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, att Stockholms
Läns Ridsportförbunds ombud kommer att stödja förbundsstyrelsen för
Svenska Ridsportförbundets förslag på förbundsstämman den 18 maj
2013. Därmed anses motionen besvarad.
2. Motion från Årsta Runstens Sportryttare avseende Föreningarnas avgift
för startande vid tävling, den s.k 20-kronan.
Årsta Runstens Sportryttare drog tillbaka sitt ursprungsyrkandet.
Ett nytt yrkande formulerades enligt följande:
Angående yrkandet att avgiften till distriktet per star vid tävling ändras till
10:- ändrades till följande yrkande:
Att Stockholms Läns Ridsportförbund styrelse får i uppdrag att under
2013 utreda hur Stockholms Läns Ridsportförbunds avgift per start vid
tävling harmoniserar med övriga landet samt redogöra varför Stockholms
Läns Ridsportförbund tar ut högre avgift än övriga landet. Detta ska
redovisas för föreningarna senast den 31/12-13.
Årsstämman beslutade att bifalla det nya yrkandet.

Årsavgifter

Verksamhetsplan
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§ 18
Beslöts att fastställa medlemsavgiften för lokalavdelningarna till distriktet för
2015 till en grundavgift på 1500 kronor plus femtio kronor(50:00) per medlem.
Vilket innebär oförändrad årsavgift från 2014.
§ 19
Årsmötet beslöt att följa den verksamhetsplan som
presenterades årsstämman.
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Avslutning

§ 20
Lotta Mossberg Ahlengärd tackade för förtroendet och framförde stämmans tack
till distriktsstyrelsen för det gångna verksamhetsåret, därefter överlämnades
klubban till Helena Örtholm.
Jörgen Jarleman avtackades för sina år i Stockholms Läns Ridsportförbund med en
förtjänstnål, presenter och blommor.
Avgående ledamöter i styrelse och sektioner avtackades.
Därefter avslutade distriktsordförande Helena Örtholm årsmötet.

Justeras:
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________________________
Lotta Mossberg Ahlengärd
Stämmans ordförande

______________________
Anneli Grimborg Säteri
Sekreterare

_________________________
Christer Lindberg

_______________________
Ewa Jansson
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