
 

 

 

 

Kallelse till höstmöte för Jönköpings 

Fältrittklubb 

 

Tid: måndag 14 oktober kl.19.00 

 

Plats: Internationella Handelshögskolan i Jönköping, Gjuterigatan 5 (vita 

byggnaden), entréplan, sal B1014. P.g.a. renoveringar går alla in genom 

huvudingången till den vita byggnaden. Det kommer stå personer där och släppa in 

er.  

 

Med anledning av att styrelsen har behövt allokera tiden på omorganisation inför 

höstterminens start är höstmötet framskjutet till oktober. Styrelsen vädjar om 

medlemmarnas förståelse för detta.  

 

Under höstmötet har ni som medlemmar chansen att få information om vad som 

händer på klubben och vilka utmaningar/möjligheter JFK står inför.  Som medlem 

(betald avgift senast sista augusti 2019) och över 15 år har du rösträtt där röstning 

kommer att ske. Vi ser fram emot att du kommer för din åsikt är viktig!  

 

Agenda 

§ 1. Mötets öppnande 

 § 2. Val av ordförande för mötet 

 § 3. Val av sekreterare för mötet 

 § 4. Upprättande av röstlängd 

 § 5. Val av protokolljusterare tillika rösträknare 

 § 7. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst 

 § 8. Val av ombud till ridsportförbundet 



 

 

 § 9. Fastställande av årsavgifter 

 § 10. Halvårsbokslut  

§ 11 Övriga punkter  

- Uppvaktningar 

- Information om styrelsens organisation och arbete 

- Ekonomisk redogörelse 

- Presentation av nuvarande personal 

- Vår vision 

- Information mellanridhuset 

- JFK utmanade av Värnamos ridklubb i hoppning vid Elmia 

Horse show. 

- Motion, ökat antal styrelsemedlemmar inskickat av Saffran 

Möller, se bilaga 1.  

§ 12 Mötets avslutande  

 

Välkomna! 
 

  



 

 

Bilaga 1: Motion Saffran Möller 

Från: saffran möller <saffranmoller@xxxx.com> 

 Datum: 12 februari 2019 21:09:24 CET 

 Till: styrelsen@jonköpingsfaltrittklubb.se <styrelsen@jonkopingsfaltrittklubb.se> 

 Ämne: Motion 

  

Hej! 

Misstänker att det är försent med en motion men skickar iallafall.  

Mitt förslag är att vi höjer antalet styrelsemedlemmar i stadgarna.  

Från idag min 6, max 8 ordinarie samt högst 4 suppleanter.  

Till minst 6, max 10 ordinarie samt minst 2, max 6 suppleanter.  

Detta är normala antal styrelsemedlemmar för ridklubbar i vår storlek.  

 

I övrigt lika som tidigare.  

 

Mvh Saffran    
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