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Dagordning 

Årsmöte SURF 
Sammanträdesdatum 

2021-02-28 

Kl. 18.00 

Plats 

Digitalt  
Vid Protokollet 

Anna Svanbeck 

  

1.  Mötets öppnande 

Mötet öppnades av styrelsens ordförande 

2.  Val av ordförande för mötet 

Catharina Persson föreslagen och vald 

3.  Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet 

Anna Svanbeck föreslagen och vald 

4.  Fastställande av röstlängd 

Närvarolista laddas ner från det digitala mötet med mötesdeltagarnas namn.  

5.  Val av protokolljusterare och rösträknare 

Camilla Persson och Nina Brynefall föreslås och väljs. 

6.  Fastställande av dagordning 

Punkt om arvode till styrelsemedlemmar har inkommit, som läggs under ”22. Övriga 

frågor”. 

Dagordningen fastställd med denna förändring 

7.  Fastställande om mötet blivit i laga ordning utlyst 

Verksamhetschefen har skickat ut kallelse mer än tre veckor i förväg.  

Fastställs.  

8.  Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna 

Verksamhetsberättelse kommenteras av verksamhetschef: 

Verksamheten har fungerat trots alla förändringar som har gjorts under året med 

anledning av restriktioner att förhålla sig till. Alla på anläggningen har förhållit sig 

till anpassningarna väldigt bra.  

Försäljningarna har varit bra.  

Ridhusbygget har gått framåt.  

Sammanfattningsvis - många bra saker under året. 

9.  Revisorernas berättelse 

Revisor Ida Arvidsson - bra bild över verksamheten.  

 

Styrelsens ordförande:  

Stabil förening med bra kassa och plusresultat. 

154 000 kr plus. Egentligen ännu bättre, men kiosken och lager har skrivits ner. 

Stärkt kassa i föreningen: Ingående kassa 717 000 kr jmf med 909 000 kr 1 jan 2021.  

Omsättningen för verksamheten har gått över 7 miljoner kr. Exempel på anledningar 

till detta:  

Ridavgifterna har höjts kontinuerligt  

Fler tillsatta platser i ridgrupper 

Bra försäljningar av medlemmarna  

Bidrag i form av coronastöd 
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Dock tappat tävlingsintäkter. 

 

Kommentar från försäljningsansvarig: 

Föreningens medlemmar sålde 2020  

New Body 102 797 kr 

Spicy Dream 12 123 kr 

Vindelkol 29 100 kr  

Restaurangchansen 99 000 kr 

Otroligt bra jobbat av alla medlemmar! 

 

10.  Fastställande av balans- och resultaträkning 

Fastställt 

11.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Fastställt 

12.  Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter 

Valberedningen berättar: 

Sju ledamöter 

Två suppleanter 

 

Mötet säger ja till att ha samma antal 

13.  Val av ordförande för föreningen 

Valberedningen föreslår att Mikael Melefors sitter kvar ett år. 

Mötet säger ja till detta.  

14.  Val av övriga ledamöter och suppleanter 

Mötet säger ja till styrelsemedlemmar och suppleanter enligt förslaget 

15.  Anmälan av ungdomsledamot jämte personlig suppleant av ungdomssektionen 

Mötet beslutar i dialog med styrelsen att ungdomssektionen (US) utser vem som 

representerar.  

16.  Fastställande av sektioner förutom ungdomssektionen 

Tävlingssektionen (TS). 

Mötet säger ja till att fortsätta med samma sektioner.  

17.  Val av två revisorer 

Valberedningen föreslår: 

Intern revisor Åsa Östman 

Extern revisor Göran Engelke 

Revisorssuppleant Emma Wallgren 

 

Mötet säger ja till förslaget. 

18.  Beslut om antalet ledamöter i valberedningen 

Sen tidigare har det varit tre st. Inga synpunkter om detta antal. 

 

19.  Val på ett år av ordförande och ledamöter valberedningen 

Mötet säger ja till förslag.  

 

Jenny Wallström ordförande  

Inga- Maj Ljung omval 

Susanne Backman nyval 

 

20.  Val av ombud till SvRF och distriktets allmänna möten 

Mötet säger ja till att styrelsen utser representanter.  
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21.  Fastställande av årsavgift för nästkommande år 

Styrelsens ordförande föreslår oförändrad avgift (290 kr för senior, 160 kr för junior) 

Mötet röstar ja till oförändrad årsavgift. 

22.  Övriga ärenden 

 

Arvoden i styrelsen: 

Styrelsens ordförande har normalt sett ett halvt prisbasbelopp som arvode per år. Nu 

har ordförande ytterligare ett halvt, med anledning jobbet med ridhusbygget. 

 

Förslag om att fortsätta med under kommande år:  

Ordförande ett helt prisbasbelopp (47 600 kr för år 2021) 

Kassör ¼ prisbasbelopp (11 900 kr för år 2021) 

Personalansvarig 1/8 prisbasbelopp (5 950 kr för år 2021) 

 

Mötet röstar om arvodena.  

Majoritet röstar ja, och beslutar som förslag om oförändrade arvoden till ordförande, 

kassör och personalansvarig. 

(En röst emot: Som RS-elev läggs mycket tid på försäljning m.m., det går inte ihop 

med att man betalar arvode till styrelsen.) 

 

Styrelsens ordförande: 

Höjningen från ett halvt till ett helt prisbasbelopp är p.g.a. ökad mängd tid som 

behöver läggas. Arbetsgivaransvar och övrigt ansvar ingår alltid men arbetet har ökat 

drastiskt i och med det nya ridhuset. Möten med kommunen och banker, söka pengar, 

strukturera arbetet, bygglov, ritningar m.m. Även att utveckla föreningen till exempel 

i samband med veterinärkliniken som nu finns på anläggningen. Många förändringar 

och större arbetsbelastning jmf med för ett par år sen.  

 

Andra saker som pågår nu: 

Driftbidrag diskuteras med kommunen 

Stor investering för underlaget i ridhuset 

 

Kommentarer från mötesdeltagare:  

- Viktigt att det kommer fram vad styrelsen gör 

 

- Kommer ridavgifterna att höjas? 

Verksamhetschefen: Ja, justering av ojämnhet mellan 45- och 60 

minuterslektionerna.  

Styrelsens ordförande: Vi tittar mot vad Hippo tar för avgifter, vill ligga en bit under 

dem.  

 

- Kommer fler hästar att köpas in? 

Verksamhetschef: Vi letar hästar hela tiden. De är svåra att hitta och säljs fort  

 

- Ideella arbetet. Olagligt att ta ut böter för att inte ha utfört ideellt arbete. Info 

ligger kvar om det på webben. Hur ställer sig styrelsen till det?  

Vice ordförande: Det kommer att komma en annan formulering. Rättvisa regelverk 

för föreningsarbetet är syftet.  

23.  Mötet avslutas 

Tack till alla som deltagit på årsmötet.  

Styrelsens ordförande kallar till konstituerande möte för styrelsen.  
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Mötet avslutas.  
 

Vid protokollet 

Anna Svanbeck 

 

 

 

Justeras        Justeras 

Camilla Persson      Nina Brynefall   

    

 

 

 

 

 

 


