Protokoll Årsmöte 2018
Jönköpings Fältrittklubb
2018-02-28 kl.19.00

Plats: Jönköpings Fältrittklubb, cafeterian
§ 1. Mötets öppnande
Klubbens ordförande Tomas Luthman öppnar mötet
§ 2. Val av ordförande för mötet
Ola Henriksson väljs till mötesordförande
§ 3. Val av sekreterare för mötet
Sofia Wånge väljs tills sekreterare

§ 4. Upprättande av röstlängd
Upprättande av röstlängd görs om behov uppstår
§ 5. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes av mötet
§ 6. Val av protokolljusterare tillika rösträknare
Mirka Wickström och Anna-Carin Fingal väljs till justerare tillika rösträknare
§ 7. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst
Mötet utlystes 9 Januari via hemsida och sociala medier, handlingar i form av motioner lades
ut via hemsidan 20 februari.
Det fastställdes att mötet har blivit laga utlyst

§ 8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser
Klubbens ordförande Tomas Luthman föredrog verksamhetsberättelsen
Frågor kring vad försäkringen vi hade för avbrottet samt den ersättning vi fick från kommunen
innebar för resultatet. Samt om de elever som missat lektioner fått pengar tillbaka. Styrelsen
meddelade att dessa elever har fått förlängd tid att göra sina igenridning om de inte hunnit
rida igen.
Frågor kom upp kring kontakt med kommunen, diskussion har pågått kontinuerligt och fokus
har varit mellanridhuset sanering. Påpekande från mötet av att målning borde ha skett,
målningsdag kallades till, men ställdes in pga. för få anmälda.
Alla delar av klubben har drabbats av kvarkan, US har inte kunnat anordna aktiviteter med
hästarna, tävlingar ställs in och läger inte kunnat vara i den. Nytt hästmaterial till ridskolan har
inte kunnat köpas in på grund av ekonomiska läget. Det behövs och arbetet är påbörjat.
Detta jobbar ridlärarna på just nu då det nu finns ekonomiskt utrymme, det tar dock en del tid

innan nya hästar går lektion. Vissa hästarna blir överbelastade idag alla hästar inte går att
fördela ut på alla lektioner, vilket ger högre belastningar på andra.
Det diskuterades vidare varför blir hästarna halta. Som det är nu är inte alla hästar roliga att
rida då de känns knackiga och motvilliga. Kan det vara underlaget? Ett förslag för
underlaget är att inte vattna så mycket. Styrelsen svarar att under vintern vattnas inte
underlaget på grund av minusgrader. Underlaget har jämnats ut med hjälp av medlemmen
Håkan.
Dressyrsektionen har som förslag att låta ridskoleelever på tävlingar på lektionstävling för att
det ska varar roligare att fortsätta på ridskolan som duktigare elev.
Syftet med kommentaren kring halta hästar är att det krävs reflektion kring vad som gör att
hästarna skadade.
Kommentar kring att det är lätt att se alla problem, men glöm inte att det finns bra saker! Ta
fram det som är bra.
Verksamhetsberättelsen betraktades som föredragen av mötet.
Tomas Luthman föredrog de ekonomiska rapporterna.
Fråga från mötet om hur stor andel av den ökade intäkten från ridavgifter 2016 mot 2017
kommer från avgiftshöjning. Styrelsen har inget direkt svar på detta.
Försäkringsintäkten kommer främst från avbrottsförsäkringen.
Särredovisning har implementeras ytterligare. Nytt konto för intern anläggningsavgift för
tävlingar, an avgift på 5000 sek utgår för anläggningshyra på tävling. Ytterligare
särredovisning på strö och foder delas upp på olika kostnadsställen.
Veterinärkostnader har gått upp, på grund av kvarkan men också skadade hästar.
Frågor från mötet:
Intäkten för ridläger har ju ökat, då bör den inte ha drabbat resultatet?
styrelsen förtydligade att färre läger än vanligt har hållts.
Ensilagekostnaden verkar fel, då den blivit mycket dyrare. Styrelsen tar med sig den frågan.
En orsak till att det har gått upp kan bland annat vara att höet inte vägs. För att minska
kostnaden i framtiden kommer eget ensilage kommer tas på betet.
Intäkten på tävlingsstallet ser för hög ut.
Varför har stödrätterna har ökat, vad har hänt? Det finns nu mer bete.
Träningsavgifter stämmer inte då det saknas inbetalningar, dessa kommer krävas in så gott
det går. Förbättring av systemet har skett att ryttare nu visar innan de rider.
Ide från mötet att fakturera terminsvis likt på ridskolan. Ett viktigt ansvar att hålla reda på
avgifter. Medlem vill att styrelsen ska återkomma om redovisningen. Träningar ses som en
service till medlemmar. Ansvariga för tränare ber om hjälp och medlem ställer upp.
Förslag att tränare ska hyra in sig på anläggningen, och att ta ut en högre avgift mot
tränarna borde vara möjligt.
Varför är det inte obligatoriskt för alla medlemmar att sälja rabatter? Då det inte finns någon
möjlighet att ha ett avtal med samtliga medlemmar. Alla bidrar så gott man kan, men alla
kan inte göra likadant.
Ekonomiska berättelsen sågs som föredragen

I verksamhetsberättelsen ska det ändras till rätt antal hästar.

§ 9. Revisorernas berättelse
Revisorerna föredrog sin berättelse
Ang. den revisonen från kommunen arbetas det med att implementera detta och det
behöver fortsätta. Resultatet behöver bli positivt. Styrelsen uppmanas att ta stora åtgärder.
Positivt är att det är på rätt väg, likviditeten har hållit ihop under året. Budget har upprättats
för att även 2018 kunna ha fortsatt drift. Rekommendation att effektivisera fakturering och
påminnelser. Samt hyresavtal bör ses över.
Revisionsberättelsen redovisades av internrevisor Christel Sandberg.
Revisorerna rekommenderade att ge styrelsen ansvarsfrihet.

§ 10. Fastställande av balansräkning
Mötet fastställde balansräkningen
§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
§ 12 Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter
Valberedningen föreslog maxantal 8 ledamöter och 4 suppleanter
Mötet beslutade att styrelsen ska bestå av 8 ledamöter och 4 suppleanter
§ 13 Val av ordförande för föreningen
Valberedningen föreslår att ajournera detta val fyra veckor då ingen klar kandidat finns.
Mötet beslutar att ajournera beslutet
§ 14 Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter
Förslag från valberedningen
Ledamöter:
Lars Eriksson sitter kvar 1 år
Nyval Veronica Elg 2år
Nyval Alice Moon 2 år
Nyval Thomas Luthman 2 år
Nyval Mirka Wikström1 år
Representant TS Veronica Nore 2 år
Fyllnadsval US Rebecca Florin 1 år
Sista ledamoten på 1 år ajourneras

Som suppleanter föreslog valberedningen
Göran Ljungberg 1 år
Louise Enlund 1 år
US representant: Hanna Hermansson
Val av sista suppleanten föreslås ajournera
Mötet valde dessa ledamöter och suppleanter och ajournerar valet av den sista ledamoten
och suppleanten
§ 15 Val av revisorer och revisorssuppleanter
Internrevisorer 1 år
Valberedningen föreslog omval av Christel Sandberg och Elin Angenfelt
Mötet valde Christel Sandberg och Elin Angenfelt på 1 år
Ingen revisorssuppleant väljs
§ 16 Val av ledamöter i valberedningen
Som förslag till ledamöter i valberedningen har Sanna Persson, Sussi Holm, Ebba Lind och Ida
Rydh inkommit. Mötet föreslår Sussi Holm som sammankallande.
Sanna Persson, Sussi Holm, Ebba Lind och Ida Rydh väljs som ledamöter till valberedningen
§ 17. Övriga ärenden
Motion, stadgeändring
Förslag att stryka stycke under paragraf 5 i stadgarna.
” Genom att på en gång erlägga en avgift av minst 10 ggr årsavgiften, eller efter
10 års medlemskap 5 ggr årsavgiften, kan en medlem bli ständig medlem”
Mötet beslutar enligt styrelsens format
Motion, redovisning
Förslag att särredovisningen enligt kommunens revision behöver utvecklas vidare.
Styrelsen ger till svar att det arbetet fortsätter.
Motion, underhåll
Styrelsen yrkar att avslå motionen, att godta kommunens förslag
Dialog sker idag med flera delar av kommunen. Det förslag som finns innebär att vi ska bära
kostnader för ex kulturhuset som vi inte använder. Men fokus bör ligga på mellanridhuset.
Erbjudandet som finns gäller 20 års avtal.
Motionslämnaren föredrog att besiktning gjord mars 2017 av kommunen. Det som ingår i den
offert som finns är underhåll mellanridhus och ridskolestallet. Tävlingsstall och Kulturhuset ska
rivas. Den totala kostnaden för detta är 12 950 000 sek och det skulle ge en ökad hyra till
1470000 sek. Den ökade kostnaden skulle bli 484 000 sek och det finns inte möjligt att söta
underhållet ideellt. Höjd kvalité kommer kosta alla borde delas upp mellan alla medlemmar,
uppstallade och så vidare.

Förslag från mötet att söka från Allmänna Arvsfonden, men det kanske går att söka på andra
delar.
Förslaget från motionslämnaren är att klubben ska ta detta förslag.
Mötet föreslår att skjuta denna frågan till mötet om en månad. Motionslämnare håller med
förslaget. Mötet efterfrågar en plan från styrelsen på hur det arbetet ska ske.
Frågan hänskjuts till nästa möte där styrelsen redovisar läget.
Motion, ridskolans drift
Styrelsen har tidigare diskuterat med kommunen tidigare och det inte har inte varit ett
alternativ de har ställt upp på.
Motionen vill utreda hur ridskolan skulle kunna drivas på ett annat sätt.
Punkten ajourneras till nästa möte.
Motion, arbetstimmar för medlemmar
Motionsinlämnaren föredrog kortfattat för motionen.
Punkten ajourneras till nästa möte.
Motion, Starkare styrelse och fler sektioner
Punkten ajourneras till nästa möte.
Motion, Inrättande av kommittéer
Punkten ajourneras till nästa möte.

Prisutdelning hölls till klubbens främsta tävlingsryttare.
Ulrika Person tackades för sina insatser som funktionär och stöttat ridskolan.
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