Protokoll fortsatt årsmöte 2018
Jönköpings Fältrittklubb
2018-03-28 kl.19.00

Plats: Jönköpings Fältrittklubb, cafeterian
§ 1. Mötets öppnande
Mötet öppnas
§ 2. Val av ordförande för mötet
Mirkka Wikström väljs till ordförande för mötet
§ 3. Val av sekreterare för mötet
Veronika Elg väljs tills sekreterare för mötet
§ 4. Upprättande av röstlängd
Upprättande av röstlängd görs om behov uppstår
§ 5. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs av mötet
§ 6. Val av protokolljusterare tillika rösträknare
Susann Holm och Maarit Hanholmen väljs till protokolljusterare tillika rösträknare
§ 7. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst
Mötet utlystes den 15 mars med handlingar i form av motioner via hemsida och sociala
medier, kandidater till styrelseposter lades ut via hemsidan den 25 mars.
Det fastställs att mötet har blivit laga utlyst.
§ 8. Val av ordförande för föreningen
Lina Bjerke väljs in som föreningens ordförande.
§ 9. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter
Val av sista ledamotsplats är Saffran Möller.
Val av sista suppleantplats är Jan Berkesten.
Styrelsen är därmed fulltalig med en ordförande, 8 ledamöter och 4 suppleanter.

§ 10. Övriga ärenden
Motion, ridskolans drift
Dras tillbaka på egen begäran.
Motion, Starkare styrelse och fler sektioner
För att få en starkare styrelse som kan koncentrera sig på det övergripande arbetet föreslås
underliggande sektioner såsom ridskola, anläggning, cafeteria, US, TS, trivsel och sponsring.
Den nya styrelsen behöver konstituera sig och arbeta ihop sig innan motionen kan
behandlas.
Styrelsen ger ut en enkät där medlemmarna kan skriva i vad de kan tänka sig att hjälpa till
med samt förslag på grupper/sektioner. Enkäten ska även publiceras på hemsidan.
Årsmötet beslutar att den nya styrelsen tar fram förslag på sektioner, dess mandat och
budget, till höstmötet.
Motion, inrättande av kommittéer
Se anteckningar ovan.
Motion, arbetstimmar för medlemmar
Svenska ridsportförbundet rekommenderar inte samt så styrker inte föreningens stadgar att
en förening kan påtvinga sina medlemmar obligatoriska arbetstimmar.
Föreningen önskar däremot att alla medlemmar hjälps åt som volontärer under tävlingar
eller under arbetsdagar med reparationer och underhåll. Motionen avslås därmed.
Motion, underhåll
Den aktuella offert som kommit styrelsen tillhanda har ingen datering varför styrelsen
bedömer att offerten är ofullständig.
På grund av det ekonomiska läget har föreningen inte utrymme i budget för den årliga
kostnad som tas upp i den aktuella offerten.
Fortsatta diskussioner behövs med Martin Funck på Jönköpings kommun. Styrelsen vill gärna
få in en ny offert från kommunen samt få ett tydliggörande kring vilket ansvar kommunen
har för underhåll på sina egna fastigheter och vägar som finns på anläggningen.
Årsmötet beslutar att den nya styrelsen granskar aktuell offert och fastställer vad som är
aktuellt
att ha med och vad som behöver uppdateras. Efter detta ombeds kommunen att komma in
med ny offert. Därefter tar styrelsen ett beslut kring hur föreningen bör gå vidare.

Övrigt
Vårstädning och underhåll
Årsmötet beslutar att ta fram förslag på datum under början av maj för vårstädning och
uppstädning av anläggningen. Datum på två arbetsdagar ska utlysas på hemsida och sociala
medier samt genom ridlärare och anslag på anslagstavlor, stalldörrar och i de olika
privatstallen.
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