Protokoll Årsmöte
Jönköpings Fältrittklubb
2015-02-25

Plats
Cafeterian, Jönköpings Fältrittklubb
§ 1. Val av ordförande för mötet
Kicki Alm valdes till ordförande för mötet
§ 2. Val av sekreterare för mötet
Katarina Fingal valdes till sekreterare för mötet
§ 3. Upprättande av röstlängd
Mötet beslutade att upprätta röstlängd vid behov
§ 4. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare

Inger Hjort och Lotta Gustavsson valdes till protokolljusterare och rösträknare
§ 5. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes
§ 6. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst
Mötet fastställde att mötet blivit i laga ordning utlyst
§ 7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser
Verksamhetsberättelsen delades ut och ordföranden läste upp delar av den. Bl annat
nämndes att en ridhusgrupp ska bildas för att jobba vidare med mellanridhusets kommande
renovering och att cafeterian är i akut behov av någon/några som vill styra upp ruljangsen i
fortsättningen. Tävlingarna har haft mycket starter under året, vilka inbringat pengar till
klubben, fibernät har dragits in till anläggningen och trådlöst nätverk är under uppbyggnad.
JFKs Ungdomssektion blev 2014 ”Smålands ungdomssektion”.
§ 8. Revisorernas berättelse
Kassören Vivianne Lärkefjord presenterade balans och resultatrapporterna. Vi har i år skrivit
av 3% på huvudbyggnaden. Domartornet är helt avskrivet och vi har en investeringsfond
med 100 tusen kr. Kvar är ett resultat på 24 tusen kr.
Revisorn Tomas Lindeberg redogjorde revisorernas berättelse och upplever det positivt att
klubben förändrat förra årets negativa resultat. Han påpekade dock att det är nödvändigt
att vi börjar jobba med kundreskontra.
Revisionsberättelsen presenterades av Runa Fingal.
§ 9. Fastställande av balansräkning
Mötet beslutade att fastställa balansräkningen för 2014
§ 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2014
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§ 11. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter
Mötet beslutade att styrelsen ska bestå av samma antal ledamöter och suppleanter som
förra året. Dvs maximalt antal
§ 12. Val av ordförande för föreningen
Christine Alm valdes till ordförande i ett år
§ 13. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter
Valberedningen presenterade sitt förslag. Mötet beslutade enligt valberedningens förslag.
Ledamöter
Mia Hannula nyval 2 år
Robert Allemyr nyval 2 år
Tomas Luthman nyval 2 år
Katarina Fingal kvarstår 1 år
Sofia Wånge kvarstår 1 år
Sofia Greek kvarstår 1 år
Elisabet Falkfors TS fyllnadsval 1 år
Linda Winberg US nyval 2 år
Suppleanter
Helena Nordström 1 år
Susanne Magnusson 1 år
Veronika Nore 1 år
Elsa Stefansson 1 år
§ 14. Val av revisorer och revisorssuppleanter
Stina Larsson 1 år
Leif Jansson 1 år
Stina Holm suppleant 1 år
§ 15. Val av ledamöter i valberredningen
Susann Holm
Elisabeth Wånge
Klara Nyberg
TS – inte klart
§ 16. Övriga ärenden

Inkomna motioner:
Motion – ändring av stadgar Stödjande medlem.
Styrelsen föreslår med bakgrund av beslut på föregående höstmöte att ta beslut för
stadgeändring av paragraf 5 avgifter genom att stryka ” Stödjande medlem ska erlägga
minst dubbel årsavgift.” tillförmån för: ”Stödjande medlem ska erlägga avgift fastställd av
styrelsen.
Årsmötet beslutade att genomföra stadgeändring enl motionen.
Kicki presenterade de nya ridhuskorten som kommer ut inom kort. Även ridhusregler kommer
uppdateras. Nyhetsbrev efter styrelsens möten kommer läggas ut på hemsidan.
Styrelsen tackade av avgående styrelsemedlemmar.
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Tävlingssektionen delade ut priser till de tävlingsryttare med bäst resultat under året.
Dressyr: Mikaela Alderin, Anna Malin Lyde´n
Hoppning: Jens Wickström, Angelica Simic, Amanda Isaksson, Wilma Fransson.
Klubbmästare hoppning: Fia Sterner och Fanny Fransson
TS passade också på att tacka alla funktionärer som gjort alla tävlingar möjliga. De vill också
tala om att JFK har mycket gott rykte som tävlingsplats och målet är att få arrangera en riktigt
stor tävling inom överskådlig framtid.
Nya klubbkläder visades upp. De finns att beställa på Hööks till 15% rabatt.

Mötet avslutades

Vid protokollet
Katarina Fingal

Kicki Alm
Ordförande

Justerare
Inger Hjort

Lotta Gustavsson
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