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Kafeterian, Jönköpings Fältrittklubb 
 
§ 1. Val av ordförande för mötet 

Maarit Hanholmen valdes till ordförande. 
 
§ 2. Val av sekreterare för mötet 

Elisabeth Falkfors valdes till sekreterare. 
 
§ 3. Upprättande av röstlängd 

Mötet beslutade att upprätta röstlängd vid behov. 
 
§ 4 . Val av protokolljusterare, tillika rösträknare. 

Ylva Höög och Christer Åberg valdes till protokolljusterare och rösträknare. 
 
§ 5. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 
 
§ 6. Fastställande om mötet blivit i laga ordning utlyst 

Mötet fastställde att mötet blivit i laga ordning utlyst. 
 
§ 7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser 

Verksamhetsberättelsen delas ut och lästes igenom. 
Styrelsen riktade ett stort tack till alla som arbetat ideellt för föreningen under året.  
Tomas Luthman föredrog förvaltningsberättelsen. 
 
§ 8. Revisorernas berättelse 

Föreningens revisorer samt den externa revisorn Tomas Lindeberg redogjorde revisorernas berättelse. De 

rekommenderar mötet att fastställa räkenskaperna för 2012 och föreslår ansvarsfrihet för styrelsen. 

 
§9. Fastställande av balansräkning 

Mötet beslutade att fastställa balansräkningen för 2012. 
 



 

§10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2012. 
 
§11. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter 

Mötet beslutade att styrelsen ska bestå av samma antal ledamöter som föregående år. 

 

§12. Val av ordförande. 

Hans Danielsson valdes till ordförande. 
 
§13. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter. 

Valberedningen presenterade sitt förslag. Mötet beslutade enligt valberedningens förslag 
 

Elisabeth Wånge kvarstår 2013 
Jonny Lindqvist kvarstår 2013 
Elisabeth Falkfors TS kvarstår 2013 
Thomas Luthman omval 2013 
Vivianne Lärkefjord nyval 2013-2014 
Therese Norby nyval 2013-2014 
Katarina Fingal fyllnadsval 2013 
Linda Winberg US nyval 2013-2014 
 
Suppleanter 
Lasse Eriksson omval 1 år 
Alice Moon nyval 1 år 
Frida Sandberg nyval 1 år 

 

 
§14. Val av revisorer och revisorssuppleanter. 

Runa Fingal omval 1 år 
Magnus Isgren nyval 1 år 
Henrik Zäter nyval 1 år 

 

 
§15. Val av ledamöter i valberedningen. 

Mötet beslutade följande: 

Susann Holm 

Inger Hjort 

Cecilia Isgren 

Ebba Nilsson   

 
§16. Övriga ärenden 
Tävlingssektionen delade ut priser till bästa tävlingsryttarna under året. 
 
Christer Åberg önskar att det ska bildas en grupp, som ska arbeta med att förbättra våra ridvägar. Kontakta 
Christer Åberg vid intresse. 
 
Verksamhetschef Gunilla Larsson presenterade sig. 
 
Maarit Hanholmen, Inger Hjort och Elvira Lundberg lämnar styrelsen och avtackades. 
 
 
Sekreterare 

Elisabeth Falkfors 

 
 



 

 

Justerare Justerare 

Christer Åberg Ylva Höög 

 

 

 


