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Protokoll   

Årsmöte 

2014-02-27 

 

 

 

 

 

Plats 

Cafeterian, Jönköpings Fältrittklubb 

Närvarande 

84 medlemmar var närvarande. 

 

§ 1. Val av ordförande för mötet 

Tomas Luthman valdes till ordförande. 

§ 2. Val av sekreterare för mötet  

Katarina Fingal valdes till sekreterare 

§ 3. Upprättande av röstlängd 

Mötet beslutade att upprätta röstlängd vid behov.  

 

§ 4. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare 

Alice Moon och Elisabth Wånge 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 delades ut och lästes igenom. 

Tomas Luthman föredrog förvaltningsberättelsen. 

Styrelsen riktade ett stort tack till alla som arbetat ideellt för föreningen under året. 

 

§ 8. Revisorernas berättelse 

Kassören Vivanne Lärkefjord presenterade bokslutet för 2013. 

Vi har ett negativt resultat som till största del beror på minskade antal ridskoleelever och 

ökade personalkostnader. Föreningens revisor Tomas Lindeberg redogjorde revisorernas 

berättelse och framhöll vikten av att styrelsen och klubben vidtar åtgärder för att ta tillbaka 

förlusten under 2014.  

 

§ 9. Fastställande av balansräkning 

Mötet beslutade att fastställa balansräkningen för 2013. 

 

§ 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2013. 

 

 

§ 11. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter 



 2 

Mötet beslutade att styrelsen ska bestå av samma antal ledamöter som förra året. D.v.s. 

maximalt antal. 

 

§ 12. Val av ordförande 

Christine Alm valdes till ordförande i ett år. 

 

 

§ 13. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter 

Valberedningen presenterade sitt förslag. Mötet beslutade enligt valberedningens förslag. 

 

Vivianne Lärkefjord  kvarstår 2014 

Therese Norby kvarstår 2014 

Tomas Luthman kvarstår 2014 

Katarina Fingal omval 2014-2015 

Sofia Wånge  nyval 2014-2015 

Sofia Greek  nyval 2014-2015 

Patrick Gunnarsson TS nyval 2014-2015 

Linda Winberg  US kvarstår 2014 

 

Suppleanter 

Lars Eriksson  omval 1 år 

Robert Allemyr nyval 1 år 

Alice Moon  omval 1 år 

Ellen Nersäter  US nyval 1 år 

 

§ 14. Val av revisorer och revisorssuppleanter 

 

Runa Fingal  omval 1 år 

Magnus Isgren omval 1 år 

Stina Holm   nyval 1 år 

 

§ 15. Val av ledamöter i valberedningen 

 

Susann Holm 

Elisabeth Wånge 

Caroline Källqvist 

Ebba Nilsson 

 

§ 16. Övriga ärenden 

Tävlingssektionen delade ut priser till bästa tävlingsryttarna under året. 

 

Grafikgruppen presenterade förslag på ny grafisk profil och logotype. 

Frågan överförs till styrelsen för beslut om hur arbetet med den grafiska profilen ska fortgå. 

 

Motion 1 Alla medlemmars ansvar att vara delaktiga i de evenemang som anordnas av 

klubben. Årsmötet föreslås besluta 

att låta styrelsen tillsammans med sektionerna och kommittéerna ta fram förslag på hur alla 

medlemmar ska vara delaktiga i de evenemang som anordnas som i sin tur gynnar hela 

verksamheten på många sätt  

att lägga till obligatorisk funktionärsutbildning för alla medlemmar för att kunna täcka 

funktionärsbehovet under tävlingarna  
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att se över möjligheten att lägga in ”tävlingskunskap/utbildning”, utefter ridkunskapsnivå, som 

en del i ponnyelevers utbildningsplan där alla grupper närvarar vid varsitt funktionärspass/år 

tillsammans med sina föräldrar 

 
Årsmötet beslutade att styrelsen tar med förslaget och utreder vidare. 

 

Motion 2  Ge rätt förutsättningar till alla ridskoleelever för att de ska kunna vara delaktiga i 

utvecklingen av klubbens vision om att bli marknadens bästa ridskola i de ridsportsgrenar 

som klubben kan erbjuda. Årsmötet föreslås besluta 

att ge styrelsen och ridlärarna i uppdrag att för alla ridgruppsnivåer ta fram en utförlig 

kunskapsbeskrivning, som är lättillgänglig föra alla medlemmar att läsa, där det framgår 

vilken kunskap man ska ha för att kunna klara av att rida i en viss gruppnivå  

att vi ridskolemedlemmar genom styrelsen ger ridlärarna förutsättningar och möjlighet, att i 

största möjliga mån, genom en öppen dialog med eleverna kunna justera grupperna både 

utefter den enskildes- men även utefter hela gruppernas behov och önskemål till utveckling  

att ge styrelsen i uppdrag att ta fram förslag på hur man ska kunna lyfta fram talangfulla 

ridskoleelever, som själva vill och efterfrågar, att få representera ridskolan utanför den egna 

tävlingsbanan, samt ge dem förutsättningar till extra utbildning och utveckling utanför 

ordinarie lektionstid även om den enskilde ej har de rätta förutsättningarna materialmässigt 

eller ekonomiskt.  

 

Årsmötet beslutade att styrelsen tar med förslaget och utreder vidare. 

 

Motion 3  Funktionärssystem. Få fler att ställa upp som funktionärer samt förstärka ”vi-känslan” 

i klubben. Årsmötet föreslås besluta 

att styrelsen ser över funktionärssystemet samt jobbar med att förstärka ”vi-känslan” i klubben 

där alla medlemmar bidrar och känner en delaktighet i klubbens framtida utveckling. 

 

Årsmötet beslutade att förslaget överförs till Tävlingssektionen och styrelsen för fortsatt 

utredning. 

 

Motion 4  Förslaget innebär att from 2015 införa medlemsavgift för familj. 

Årsmötet beslutade att styrelsen tar med förslaget och utreder vidare. 

 

Motion 5 och 6 Omvandling av ridskolekommitté till ridskolesektion för att ridskolans 

intressefrågor ska ha ett likvärdigt forum jämnställt med tävlingssektion & ungdomssektion. 

Årsmötet föreslås besluta att ridskolekommittén omvandlas till ridskolesektion som efter eget 

sammankallande möte utser minst två ordinarie ledamöter jämte suppleant för att 

representera ridskolan i styrelsen att göra ett tillägg av ny § i föreningens stadgar för 

ridskolesektionen. 

Årsmötet beslutade att ridskolekommitteen fortsätter utveckla motionen i samarbete med 

ridlärarna. Styrelsen ser mycket positivt på ridskolekommitteens utveckling men anser att det 

är lite för tidigt att omvandla till sektion med vad det innebär. 

 

Elisabeth Wånge, Jonny Lindqvist, Elisabeth Falkfors och Frida Sandberg lämnar styrelsen och 

avtackades. 

 

Mötets avslutande 
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Ordförande avslutar mötet. 

 

 

Sekreterare 

Katarina Fingal 

 

Justerare  Justerare 

Alice Moon  Elisabeth Wånge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


