Protokoll
Distriktsstämman den 23 juni 2020

1. Stämmans öppnande
Distriktets ordförande Lena Wiigh hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.
Praktiska detaljer och ordningsregler gicks igenom för Easymeet då stämman hölls digitalt.

2. Upprop och granskning av fullmakter samt fastställande av röstlängd för mötet på
grundval av det underlag till röstlängd som förbundsstyrelsen har upprättat för distriktet.
Vid uppropet fanns följande klubbar representerade med ombudsfullmakt och därmed rösträtt:
Solstadens Ryttarförening, Hagfors-Uddeholms Ridklubb, Karlstads Ridklubb, Trossnäs
Fältrittklubb, Sörmons Ridklubb, Föreningen Carlstad Sportriders och Knöppelåsens
Ryttarsällskap.
3. Fastställande av föredragningslista för mötet.
Stämman godkände föredragningslistan utan ändringar.

4. Fråga om mötets behöriga utlysande.
Genom utskick 19 maj på hemsida, mail och Facebook.
Stämman besvarade ovanstående fråga med ja.

5. Val av ordförande för mötet.
Som ordförande till stämman föreslogs och valdes Lena Karlsson.

6. Anmälan av styrelsens val av sekreterare för mötet.
Styrelsen anmälde Jeanette Knöös som sitt val av sekreterare till stämman.

7. Val av två protokolljusterare samt val av två rösträknare.
Geir Hansen och Erika Jonsson valdes som protokolljusterare tillika rösträknare.
8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser
a. distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår 2019
b. distriktsstyrelsens förvaltningsberättelse för föregående räkenskapsår 2019
c. distriktets revisorers berättelser för samma tid.
Ovanstående berättelser genomgicks utan anmärkning och lades sedan till handlingarna.
Samtliga handlingar har funnits tillgängliga på hemsidan från 1 mars, i god tid innan stämman.
Resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2019 fastställdes av stämman.
Stämman beslutade att årets vinst disponeras enligt styrelsens förslag.

9. Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsens förvaltning 2019.
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna årets förvaltning.

10. Val av ordförande i distriktet, tillika ordförande i distriktsstyrelsen för en tid av ett år.
Till ordförande för 2020 föreslogs och valdes Lena Wiigh.

11.
a. Fastställande av antal övriga ledamöter, dock lägst sex stycken jämte suppleanter.
Antalet ledamöter fastställdes till sex stycken och antalet suppleanter till tre, dvs oförändrat
antal.
b. Val av övriga ledamöter för en tid av 2 år varav halva antalet ledamöter väljs vid varje
distriktsårsmöte.
Till ledamöter på en tid av två år omvaldes Lena Austrin, Jeanette Knöös och Johanna
Nilsson.
Maria Dahl, Lena Helminen och Cecilia Branhammar har ett år kvar på sitt mandat.
c. Val av suppleanter för en tid av 1 år.
Som suppleanter omvaldes Geir Hansen och Sara-Lena Aspetorp samt nyval av Erika
Davidsson.

12. Anmälan av ordinarie ledamot, tillika ungdomsrepresentant som utsetts av
distriktsungdomsmötet för en tid av ett år samt suppleant för denne.

Som ordinarie ledamot anmäldes DUS ordförande Erika Jonsson med Thelma Torwaldh som
suppleant.

13. Tävlingssektionen
a. Fastställande av antalet ledamöter i tävlingssektionen 5-10 personer.
Antalet ledamöter fastställdes till 5-10 personer inklusive ordförande.
b. Val av ordförande för tävlingssektionen på en tid av 1 år.
Magnus Nyman föreslogs och valdes till ordförande.
c. Val av ledamöter till tävlingssektionen för en tid av 2 år varav halva antalet ledamöter
väljs vid varje distriktsårsmöte.
Till ledamöter på en tid av två år omvaldes Helene Sörqvist, Barbro Olsson, Christine Hveem
och Linnea Op de Weegh Thvetus samt nyval på Kim-Charlie Tiscar.
Lena Hassellund, Ingela Axelsson, Ann-Sofie Björkman och Enar Jonasson har 1 år kvar på sitt
mandat.

14. Val av två revisorer och en revisorssuppleant med uppgift att granska verksamhet,
räkenskaper och förvaltning inom distriktet för en tid av ett år.
Som revisorer omvaldes Anders Naeslund och Margareta Larsson Fagergren.
Som revisorsuppleant omvaldes Marielle Schullström.

15. Val av ordförande och fyra ledamöter i valberedningen för en tid av två år varav
ordföranden och hälften av ledamöterna väljs vid varje årsmöte.
Till ordförande på en tid av ett år valdes Gunilla Hägg (nyval)
Till ledamöter på en tid av två år valdes John Weslien (nyval) och Lena Karlsson (nyval)
Ulrika Jacobs och Meta Andersson har ett år kvar på sitt mandat.
16. Beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till förbundsstämman.
(Utgår då det inte är någon stämma 2020)

17. Beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till RFdistriktets årsmöte.
RF-SISU Värmland hade årsmöte 5 maj och ombud för Värmlands Ridsportförbund var
Jeanette Knöös, Johanna Nilsson och Erika Jonsson.
18. Behandling av förslag (motioner) som inkommit i den ordning som anges i 13 § samt
av distriktsstyrelsens förslag.

Några inkomna motioner eller förslag har inte inkommit till stämman.

19. Beslut om årsavgift för 2022.
Stämman biföll styrelsens förslag om att årsavgiften för 2022 blir oförändrat.
Medlemsavgift 21kr/medlem samt grundavgift på 1700kr per förening.

20. Verksamheten inför 2020. – verksamhetsplan
Presenterades av ordförande Lena Wiigh.

21. Övriga frågor.
Inga övriga frågor.

22. Distriktsstämman avslutas.
Stämmans ordförande Lena Karlsson tackade samtliga för visat intresse och förklarade årets
stämma för avslutad.
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