Årsmötesprotokoll fört vid Mittsvenska Ridsportförbundets årsmöte
Datum:
2018-03-11
Kl:
14:00-15:00
Plats:
Söråkers Folkets Hus
Närvarande:
Klubbar (5 st.)______________________________________________________Röster
Matfors Ryttarförening
Ombud: Linda Mårtensson
3
Kramfors Ridklubb
Ombud: Pia Brevnert & Gunvor Sandström
3
Sundsvalls Fältrittklubb
Ombud: Kristina Malmborg & Johanna Grundberg
4
Näsets Ryttarsällskap
Ombud: Margareta Bäckström & Wictoria Lundgren
2
Härnösands Ridklubb
Ombud: Frida Hartelius & Sofia Jonsson
2
Maria Engström, Matfors Ryttarförening
Sanna Bergman, Näsets Ryttarsällskap
Styrelsen
Birgitta Lindstrand, ordförande
Åsa Fridholm, vice ordförande
Caroline Frank, ledamot
Britt Marie Ågren, ledamot
Karin Johnsson, ledamot
Sektionerna
Carina Sjölinder, ordförande Tävlingssektionen
Valberedningen
Matilda Lindstrand
Mittsvenska Ridsportförbundets kansli
Maria Enquist, distriktskonsulent
Svenska Ridsportförbundet
Eva Myrgren
Styrelsens förslag till ordförande för mötet
Lars Sellén
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Ordförande för Mittsvenska Ridsportförbundet, Birgitta Lindstrand hälsade välkommen och
öppnade mötet
§1.

Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av
det underlag till röstlängd som förbundsstyrelsen har upprättat för distriktet.
Fullmakterna granskades och röstlängden fastställdes. 5 stycken anmälda föreningar, varav 5
föreningar hade rösträtt (med 14 röster).

§ 2.

Fastställande av föredragningslista för mötet.
Distriktsstyrelsen önskade lägga till förslag om avgiftshöjning under §15.
Årsmötet beslutade att fastställa föredragningslistan med detta tillägg.

§ 3.

Fråga om mötets behöriga utlysande.
Ja enligt stadgarna.

§ 4.

Val av ordförande för mötet.
Lars Sellén föreslogs som mötesordförande.
Årsmötet valde Lars Sellén till ordförande för årsmötet.

§ 5.

Anmälan av styrelsens val av sekreterare för mötet.
Maria Enquist anmäldes av styrelsen som sekreterare för årsmötet.

§ 6.

Val av två protokolljusterare samt val av erforderligt antal rösträknare.
Frida Hartelius och Johanna Grundberg valdes till protokolljusterare tillika rösträknare.

§ 7.

Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser:
a. distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår,
Birgitta Lindstrand redogjorde för verksamhetsberättelsen. Carina Sjölinder (ordf TS)
redogjorde för tävlingsåret 2017 och Caroline Frank redogjorde för ekonomin under året.
Denna lade därmed till handlingarna
b. distriktsstyrelsens förvaltningsberättelse för samma tid,
Birgitta Lindstrand redogjorde årets förvaltningsberättelse som godkändes av årsmötet.
Denna lade därmed till handlingarna
c. distriktets revisorers berättelse för samma tid,
Lars Sellén läste upp revisionsberättelsen från revisorerna, årsmötet beslutade att
lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 8.

Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsens förvaltning.
Årsmötet beslutade att bevilja distriktsstyrelsen ansvarsfrihet för 2017.

§9

a) Val av ordförande i distriktet, tillika ordförande i distriktsstyrelsen för en tid av ett år,
Valberedningens förslag till ordförande:
Birgitta Lindstrand,Sundsvall omval 1 år
201803–201903.
Som ordförande i distriktsstyrelsen valdes Birgitta Lindstrand för en tid av ett år.
b) Fastställande av antal övriga ledamöter i distriktsstyrelsen, dock lägst 6 stycken jämte
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suppleanter.
Valberedningens förslag på antal ledamöter: 6 stycken ledamöter och inga suppleanter.
Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.
c) Styrelsens förslag till sektioner.
Styrelsen föreslår två sektioner: Utbildningssektion och Tävlingssektion.
Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag.
d) Fastställande av antal ledamöter, dock lägst 4 och högst 10 stycken, i respektive
sektion föreslagen av styrelsen och fastställd av distriktsårsmötet.
Styrelsen förslag på antalet ledamöter i vardera sektionen är 4 stycken plus ordförande.
Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag.
§ 10. a) Val av ordinarie ledamöter och suppleanter i distriktsstyrelsen för en tid av två år,
varav halva antalet ledamöter resp. suppleanter väljs vid varje distriktsårsmöte.
Ledamot eller suppleant får ej ingå i sektion.
Valberedningens förslag:
Caroline Frank, Härnösand
Jennifer Dahlén, Strömsund
Marita Magnusson, Ånge
Maria Engström, Matfors

omval 2 år
omval 2 år
nyval 2 år
fyllnadsval 1 år

201803-202003
201803-202003
201803-202003
201803-201903

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.
Kvarstående ledamöter till 201903:
Åsa Fridholm, Sundsvall
Karin Johnsson, Örnsköldsvik

201703-201903
201703-201903

b. Ordförande i respektive sektion för en mandatperiod av två år.
Utbildningssektionen:
Valberedningens förslag
Sanna Bergman, Matfors

fyllnadsval 1 år

201803-201903

Föreslagen under mötet
Caroline Karlsson, Strömsund

fyllnadsval 1år

201803-201903

Årsmötet beslutade om Caroline Karlsson som ordförande för utbildningssektionen.
Tävlingssektionen:
Valberedningens förslag
Carina Sjölinder, Matfors

omval 2 år

201803-202003

Årsmötet beslutade välja ordförande till tävlingssektionen, enligt valberedningens förslag.
c. Val av ledamöter i respektive sektion för en mandatperiod av 2 år varav halva antalet
ledamöter skall väljas på varje årsmöte.
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Utbildningssektionen:
Föreslagna under mötet
Sanna Bergman, Matfors
Margareta Bäckström, Matfors

nyval 2 år
nyval 2 år

201803-202003
201803-202003

Årsmötet beslutade att välja ovannämnda ledamöter till utbildningssektionen enligt
ovanstående förslag.
Kvarstår till 201903:
Utbildningssektionen:
Anna-Karin Bergqvist, Östersund
Maria Hildingsson, Ånge

Tävlingssektionen:
Valberedningens förslag
Johanna Bergkvist, Östersund
Ulrica Hedlund, Timrå
Viveka Andersson, Östjämten

201703-201903
201703-201903

Fyllnadsval 1 år
Omval 2 år
Omval 2 år

Kvarstår till 201903:
Birgitta Lundahl, Sundsvall

201803-201903
201803-202003
201803-202003

201703-201903

Årsmötet beslutade att välja ovannämnda ledamöter till tävlingssektionen enligt
valberedningens förslag.
§ 11. Val av ordinarie ledamot, tillika ungdomsrepresentant (under 26 år), utsedd
av distriktsungdomsmötet för en tid av ett år.
Bordlägges tills efter distriktsungdomssektion haft sitt årsmöte och utsett sin representant.
§12. Val av två revisorer och personliga suppleanter med uppgift att granska verksamhet,
räkenskaper och förvaltning inom distriktet för en tid av ett år.
Valberedningens förslag till revisorer:
Jennie Sahlin, Sundsvall
omval 1 år
Med personlig suppleant Björn Staverfelt under samma period
Eva Liljeros, Östersund
omval 1 år
Med personlig suppleant Helena Hautila under samma period

201803–201903

201803–201903

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.
§13. Val av ordförande och tre ledamöter i valberedningen för en tid av två år varav
ordförande och hälften av ledamöter väljs vid varje årsmöte.
Årsmötets förslag ordförande i valberedningen:
Britt-Marie Ågren, Härnösand
nyval

201803–201903
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Årsmötet valde Britt-Marie Ågren som ordförande i valberedningen för en period om ett år.
Årsmötets förslag till ledamöter i valberedningen:
Theresa Burwall Nordin, Ås
nyval 2 år
Gunvor Sandström
omval 2 år

201803-202003
201803–202003

Årsmötet valde ovannämnda personer till valberedningen enligt ovanstående förslag.
Kvarstår till 201903
Mathilda Lindstrand, Härnösand
Ingrid Nyström, Härnösand

201703–201903
201703–201903

§ 14. Beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till RF-distriktets årsmöte.
Årsmötet beslutade att styrelsen får i uppdrag att utse ombud.
§ 15. Behandling av förslag (motioner) som inkommit i den ordning som anges i § 13 samt av
distriktsstyrelsens förslag.
Inga inkomna motioner.
Distriktsstyrelsen föreslår att höja medlemsavgiften från och med år 2020 till 35 kr per
medlem, en höjning med 5 kr.
Årsmötet beslutade enligt Distriktsstyrelsens förslag att godkänna den föreslagna höjningen
av medlemsavgiften.
§ 16. Verksamhetsplan enligt § 16.7
Godkändes och fastställdes av årsmötet.
§17. Mötets avslutande
Lars Sellén tackade för förtroendet att leda Mittsvenska RF årsmöte och avslutade årsmötet.

Birgitta Lindstrand avtackade Britt-Marie Ågren som avgår ur Mittsvenska Ridsportförbundets
styrelse.

Birgitta Lindstrand ordf (§ 1 -§3)

Lars Sellén ordf (§3-§17)

Frida Hartelius (justerare)

Johanna Grundberg (justerare)
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