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Protokoll fört vid Stockholms Läns Ridsportförbunds
Årsstämma den 18 mars 2015, kl.19.00 på Solna Access konferens, Solna.
Närvarolista och röstlängd bifogas originalprotokollet.

Årsstämmans
öppnade

§1
Helena Örtholm ordförande i Stockholms Läns
Ridsportförbund hälsade stämmans deltagare välkomna och förklarade stämman
öppnad.
Årsstämman inleddes med att Helena Örtholm delade ut Championatstecken för
ponnyryttare samt pris till SM vinnarna i Stockholms Län 2014.
Upprop förrättades och röstlängden fastställdes. 36 röstberättigade
lokalavdelningar var närvarande. Totalt deltog ca 110 personer på stämman.

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

§2
Beslutades att godkänna föredragningslistan.
§3
Stämman förklarades i stadgeenlig ordning utlyst.
§4
Till ordförande för stämman valdes Ulf Brömster.
§5
Anneli Grimborg Säteri anmäldes som sekreterare för stämman.
§6
Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Ewa Jansson och
Anna-Karin Persson.
§7
a. Verksamhetsberättelsen för det gångna året presenterades
och godkändes.
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 vinstmedlen disponeras enligt
följande: att vinstmedlen överförs i ny räkning.
c. Revisionsberättelserna lästes upp.
Revisionsberättelserna läggs till handlingarna.

Ansvarsfrihet

§8
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsåret.

Val av ordförande

§9
Helena Örtholm valdes enhälligt till ordförande i
distriktet tillika ordförande i Distriktsstyrelsen för en tid av ett år till 2016.
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Antal styrelseledamöter
Antal sektioner

Antal ledamöter
i sektionerna

§ 10a
Beslöts att distriktets styrelse skall bestå av ordförande, åtta
ordinarie ledamöter samt tre suppleanter.
§ 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 i distriktsstyrelsen nyvaldes Ann Kjellser till 2017.
Som ordinarie ledamöter omvaldes Emma Olsson Björs, och Bo Kjellgren till
2017.
Som ordinarie ledamöter kvarstod Marion Rudebeck, Sara Pääjärvi, Annika Prine
och Ulf Åsbrink till 2016.
Som suppleant på fyllnadsval nyvaldes Jenny Frelin till 2016.
Som suppleant omvaldes Catarina Heilborn till 2017.

§ 11 b
Val av
Kelly Haag nyvaldes på fyllnadsval som ordförande i tävlingssektionen
sektions ordförande till 2016.
Camilla Modenius nyvaldes som ordförande i Utbildningssektionen till 2017.
Val av
ledamöter i
Tävlingssektionen.

§ 11 c
Som ordinarie ledamöter i Tävlingssektionen omvaldes Annica Lund och Anton
Synnerdahl till 2017. Sandra Enerstrand, Cajsa Fornander samt Marie Sundelöf
nyvaldes till 2017.
Som ordinarie ledamöter i Tävlingssektionen kvarstod Annelie Engemoen, Marie
Halling, Jaana Lindberg, Monica Rinse och Charlotte Sunnberg till 2016.

Val av
ledamöter i
Utbildningssektionen

Som ordinarie ledamöter i Utbildningssektionen omvaldes Lena Rutqvist, Irene
von
Rosen Eklund och Monica Widstrand till 2017.
Som ordinarie ledamot i Utbildningssektionen på fyllnadsval valdes Jenny
Hellström till 2016.
Som ordinarie ledamot i Utbildningssektionen nyvaldes Anna Thorsell till 2017.
Som ordinarie ledamöter i Utbildningssektionen kvarstod Marie Nydén, AnnaKarin von Hofsten och Björn Waimon till 2016.

Val av
ungdomsrepresentant
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§ 12
Som ordinarie ledamot i distriktsstyrelsen tillika ungdomsrepresentant på ett år
till 2016 anmäldes Filippa Langlet, som personlig suppleant på
ett år till 2016 anmäldes Johanna Rahm Juhlin, bägge valda av ungdomsmötet i
Stockholms Läns Ridsportförbund den 12 mars 2015.
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Val av
revisorer

§ 13
Till revisor omvaldes Tore Dagerhamn. Till revisorsuppleant
omvaldes Yvonne Swahn. Bägge för en tid av ett år till 2016.
Som auktoriserad revisor omvaldes Johan Rendert för en tid av ett år till 2016.

Valberedning

§ 14
Som ordförande i valberedningen på ett år till 2016 omvaldes Elin Lindgren.
Som ledamöter i valberedningen omvaldes Lena Niklasson och nyvaldes Eva
Kofoed till 2017. Som ledamöter i valberedningen kvarstod Björn Färestad
och Mikael Schuer till 2016.

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
utses av distriktsstyrelsen.

Motioner/förslag

§ 17
Inkomna motioner:
Motion från Åkers Ryttarlag angående SvRFs roll att vara inkluderande samt
främja bredd och kvalitet i hästsektorn.
Efter omröstning så beslutade stämman enligt motionärens yrkande:
Att årsstämman uppdrar åt Stockholms Läns Ridsportförbund
att senast vid 2016 årsstämma presentera en plan för hur de mindre klubbarna
ska inkluderas i verksamheten.
att tillskriva SvRF i frågan för hantering på förbundsnivå efter intentionen i
motionen.

Årsavgifter

Verksamhetsplan
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§ 18
Beslöts att fastställa medlemsavgiften för lokalavdelningarna till distriktet för
2017 till en grundavgift på 1500 kronor plus femtio kronor(50:00) per medlem.
Vilket innebär oförändrad årsavgift från 2016.
§ 19
Årsmötet beslöt att följa den verksamhetsplan som
presenterades årsstämman.
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Avslutning

§ 20
Ulf Brömster tackade för förtroendet och framförde stämmans tack till
distriktsstyrelsen för det gångna verksamhetsåret, därefter överlämnades klubban
till Helena Örtholm.
Avgående ledamöter i styrelse och sektioner avtackades.
Därefter avslutade distriktsordförande Helena Örtholm årsmötet.

Justeras:
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________________________
Ulf Brömster
Stämmans ordförande

______________________
Anneli Grimborg Säteri
Sekreterare

_________________________
Ewa Jansson

_______________________
Anna-Karin Persson
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