GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND
ÅRSMÖTESPROTOKOLL
för Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte på Gävle Ponnyklubb 26.03.2017
§ 1. Mötet öppnas.
Distriktsordförande Anette Englund hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Årsmötet föregicks av information ifrån Svenska Ridsportförbundet genom Eva Myrgren.
§ 2. Val av ordförande för mötet.
Till mötesordförande valdes Eva Myrgren.
§ 3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare för mötet.
Jessica Wennerström, distriktskonsulent, anmäls som styrelsens val av sekreterare.
§ 4. Val av protokollsjusterare och tillika rösträknare.
Carolin Brodin Gävle Ryttarsällskap samt Margareta Berger Föreningen Gestrikesportryttare
väljs till protokollsjusterare samt rösträknare.
§ 5. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på
grundval av det underlag till röstlängd som förbundsstyrelsen har upprättat för
distriktet.
Röstlängden fastställs enligt följande:
Bollnäs Ridsällskap
Hofors Ridsällskap
Storvik Ovansjö Ridklubb
Söderhamnsortens RF
Älvkarleby Ridklubb
Gävle Ryttarsällskap
Gävle Fältrittklubb
Järbo Ryttarsällskap
Österfärnebo Ryttarsällskap
Ockelbo Ryttarförening
F Gestrike Sportryttare
Tunalids Ridklubb
Gävle Ponnyklubb

3 röster
3 röster
3 röster
3 röster
3 röster
4 röster
3 röster
2 röster
2 röster
2 röster
2 röster
3 röster
3 röster

Summa:

36 röster från 13 närvarande klubbar
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Hannah Nohrlander
Madelene Ljung
Anna Bergström
Agneta Olsson
A-K Åstrand
Molly Hedqvist
Margareta Spets
Therese Uggeldahl
Christina Jäderberg
Sarah Andersson
Margareta Berger
Charlotta Butler
Patrik Sundström
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§ 6. Fastställande av föredragningslistan för mötet.
Föredragningslistan godkändes.
§ 7. Fråga om mötets behöriga utlysande.
Kallelse till årsmötet har skett enligt distriktets stadgar. Godkändes av mötet.
§ 8. Behandling av verksamhetsberättelse.
Mötet gick igenom verksamhetsberättelsen och denna godkändes och lades till handlingarna.
§ 9a. Behandling av förvaltningsberättelse.
Anette Englund gick igenom förvaltningsberättelsen, denna godkändes och lades till
handlingarna.
9b. Behandling av revisionsberättelse.
Revisionsberättelsen lästes upp av ordförande då ingen revisor fanns på plats. Godkändes och
lades till handlingarna.
§ 10. Fastställande av resultat och balansräkning.
Årsmötet fastställer resultat- och balansräkningen.
§ 11. Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen och dess förvaltning.
Mötet beviljar distriktsstyrelsen och dess förvaltning ansvarsfrihet för det gångna året.
§ 12. Fastställande av sektioner, utöver ungdomssektion samt antal ledamöter i var
sektion inkl. sektions ordförande.
Mötet beslutar att fastställa en tävlingssektion med 4-6 ledamöter inkl ordförande.

§ 13. Val av ordförande för distriktet, tillika ordförande i distriktsstyrelsen för en tid av
ett år.
Anette Englund valdes till ordförande för Gävleborgs Ridsportförbund för en tid av ett år.
§ 14. Fastställande av antalet ledamöter i distriktsstyrelsen, lägst 6 personer.
Mötet beslutar att antalet ledamöter i distriktsstyrelsen ska vara ordförande + 6 ledamöter
14a. Val av ungdomsledamot utsedd av ungdomsmötet för en tid av ett år.
DUS anmälde Clara Strandberg- Zarotti som ungdomsledamot i distriktsstyrelsen.
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14b Val av övriga ledamöter i distriktsstyrelsen för en tid av två år, varav halva
antalet väljs på varje distriktsårsmöte
Robert Lundberg Gävle
Helena Eriksson Gävle
Pernilla Netsman Stolpe Gävle

mandattid 2 år
mandattid 2 år
mandattid 2 år

omval
nyval
nyval

§ 15. Val av sektionsledamöter inkl. sektionsordföranden
15a. Val av sektionsordförande för en tid av ett år.
Robert Lundberg, Gävle, valdes som ordförande i tävlingssektionen för en tid av 1 år.
15b. Val av sektionsledamöter för en tid av två år.
Pernilla Berger
Patric Gullberg

mandattid 2 år
mandattid 2 år

omval
nyval

§ 16. Val av två revisorer och en suppleant eller registrerat revisionsbolag med uppgift
att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom distriktet, för en tid av ett
år.
Omval 1 år av Maya Olsson, sedan fick styrelsen i uppdrag av årsmötet att titta på en lösning
som är hållbar för framtiden. Revisorer? eller firma?
§ 17. Val av ordförande, på ett år och fyra ledamöter i valberedningen för en tid av ett
år, för en tid av två år varav halva antalet väljs på varje distriktsårsmöte.
Majsan Jonsson (ordförande)
mandattid 1 år
nyval
Per Nyström
mandattid 2 år
omval
Styrelsen fick i uppdrag av årsmötet att försöka få tag i fler ledamöter till valberedningen.
§ 18. Beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till Svenska
Ridsportförbundets förbundsstämma.
Årsmötet ger distriktsstyrelsen i uppdrag att utse representanter.

§ 19. Beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till Gävleborgs
Idrottsförbunds årsmöte.
Årsmötet ger distriktsstyrelsen i uppdrag att utse representanter.
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§ 20 Behandling av förslag (motioner) som inkommit i den ordning som anges i § 12 av
distriktsstyrelsens förslag.
Inga motioner hade inkommit till årsmötet.
§ 21. Fastställande av föreningars årsavgift till Gävleborgs Ridsportförbund, för
nästkommande verksamhetsår
Mötet beslutar att avgifterna ska vara oförändrade, dvs. en fast avgift av 1000 kr/förening
samt en rörlig avgift av 20 kr/medlem för 2018.

§ 22. Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan.
Verksamhetsplanen godkändes av årsmötet.

§ 23. Mötet avslutas.
Eva Myrgren avslutade mötet och distriktets ordförande Anette Englund tackade de
närvarande föreningarna.

Justeras

…………………………………………..
Eva Myrgren, mötesordförande

…………………………………………
Jessica Wennerström, mötessekreterare

………………………………………….
Margareta Berger, justerare

…………………………………………
Carolin Brodin, justerare
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