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PROTOKOLL 

Årsmöte Södra Umeå Ryttarförening 

 

Sammanträdesdatum 

2017-02-26 
Tid 

19:00 

Plats 

Cafeterian SURF 
  

     

 

1 
Mötets öppnande 

Mikael Melefors öppnar årsmötet 

 

2 Val av ordförande för mötet 

Catharina Persson väljs till ordförande för mötet 

 

3 Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet 

Ihrén Larsson 

 

4 Fastställande av röstlängd 
Röstlängden fastställdes till medlemsregistret 

 

5 Val av protokolljusterare och rösträknare 
Eva Svedmark och Emma Wallgren valdes till justerare samt rösträknare 

 

6 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes 

 

7 Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst 

Mötet har i laga ordning utlysts 

 

8 Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna 
Anneli Persson redogjorde för verksamhetsberättelsen och Desirée Brömster 

redogjorde för resultat- och balansräkning 

 

9 Revisorernas berättelse 

Curt-Åke Vännman föredrog revisorernas berättelse 

 

10 Fastställande av balans- och resultaträkningar 

Mötet fastställde resultat- och balansräkning 

 

11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet 

 

12 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i 

17§ andra stycket angivna antalet 
Mötet fattade beslut att styrelsen ska bestå av 8 ledamöter och 2 suppleanter 
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13 Val av ordförande för föreningen 

Omval av sittande ordförande Mikael Melefors 

 

14 Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter 

Till ledamöter valdes: 

Andreas Martinsson Omval 1år 

Mats Håkansson Sittande på 2 år (2016-2017) 

David Lindqvist Sittande på 2 år (2016-2017) 

Anna Lindström 2år 

Carina Nylander 2år 

Sofie Olofsson 2år 

Sofia Lind 2år 

 

Till suppleanter valdes: 

Fredrik Limegård 2 år 

Andreas Lund 1år 

 

15 Anmälan av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av 

ungdomssektionen 

 Ungdomsledamot: Linnea Olofsson 

Personlig suppleant: Evelina Stoltz 

 

16 Fastställande av eventuella sektioner förutom ungdomssektion (se §22) 

Tävlingssektionen 

 

17 Val av två revisorer och en revisorssuppleant 

Extern revisor: Curt-Åke Vännman 

Intern revisor: Tina Ranta 

Revisorsuppleant: Emma Wallgren 

 

18 Beslut om antalet ledamöter i valberedningen 

Beslut fattades att valberedningen ska bestå av 3 ledamöter 

 

19 Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen 

Ordförande: Eva Svedmark 

Ledamot: Catharina Persson 

Ledamot: Veronica Lidgren 

 

20 Val av ombud till SvRFs och distriktets allmänna möten och ev andra 

möten där föreningen har rätt att representera med ombud. 

Beslut fattades att styrelsen får i uppdrag att utse representant till dessa möten 

 

21 Fastställande av årsavgift för nästkommande år 

Beslut fattades om oförändrad årsavgift för 2018 

Junior 160 kr 

Senior 290 kr 

Familj 600 kr 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

Eva Svedmark     Emma Wallgren 

22 Övriga ärenden som enligt 13§ kan upptas till beslut på årsmöte 

 Ersättning till föreningens styrelseledamöter 

En motion hade inkommit gällande ersättning per styrelsemöte, till 

styrelseledamöter och suppleanter. Mötet diskuterade förslaget och efter 

röstning fattades beslutet att ingen ersättning, enligt förslaget, ska betalas ut. 

 

23 Sammanträdets avslutande 

Efter avtackning av avgående ledamöter och suppleanter avslutades mötet. 
 

 

 

 

Vid protokollet: 

 

_______________________ 

Ihrén Larsson 

  

 

Justeras:     Justeras: 

 

_______________________   ___________________________ 


