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Protokoll Årsmöte  

Jönköpings Fältrittklubb 

2016-02-29 

 

 

 

 

 

Plats 

Cafeterian, Jönköpings Fältrittklubb 

§ 1. Val av ordförande för mötet 

Christine Alm valdes till ordförande för mötet 

 

§ 2. Val av sekreterare för mötet 

Katarina Fingal valdes till sekreterare för mötet  

§ 3. Upprättande av röstlängd 

Mötet beslutade att upprätta röstlängd vid behov 

 

§ 4. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare 

Robert Allemyr och Sofia Wånge valdes till protokolljusterare och rösträknare 

 

§ 5. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes 

 

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

Mötet fastställde att mötet blivit i laga ordning utlyst 

 

§ 7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser  

Delar av verksamhetsberättelsen lästes upp av ordföranden. Vissa investeringar nämndes 

såsom tre nya hästar, lcd-projektor, sittbänkar i ridhuset och nya dörrar till andelsstallen. 

Styrelsen har lagt ner mycket tid på att arbeta fram rutiner och policydokument för att 

underlätta framtida arbete med t.ex arbetsmiljö och säkerhet. 

Cafeterian har även under 2015 varit en god inkomstkälla för klubben och betyder mycket 

för de barn och ungdomar som vistas dagligen på anläggningen. 

Tävlingssektionen har under 2015 anordnat 17 tävlingshelger i dressyr och hoppning, 

varav två Pay & jump. 

Helena Nordström berättade om projektet ”Årets unga ledande kvinna”, vilket både 

inbringat bra sponsorpengar till klubben och gett oss stor uppmärksamhet. 

Kassören presenterade intäkter i förhållande till kostnader för de olika delarna, anläggning, 

ridskola, tävlingssektion, cafeteria och US. 

 

 

§ 8. Revisorernas berättelse 

Revisorn Tomas Lindeberg har upprättat ett PM med noteringar som komplement till 

revisionsberättelsen. En av kommentarerna är att en översyn av hanteringen av kontanter 

behöver prioriteras. 

Revisionsberättelsen presenterades av Leif Jansson. 
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§ 9. Fastställande av balansräkning 

Mötet beslutade att fastställa balansräkningen för 2015 

 

§ 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2015 

 
§ 11. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter 

Mötet beslutade att styrelsen ska bestå av samma antal ledamöter och suppleanter som 

förra året. Dvs maximalt antal 

 

§ 12. Val av ordförande för föreningen 

Christine Alm valdes till ordförande i ett år 
 

§ 13. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter 

Valberedningen presenterade sitt förslag. Mötet beslutade enligt valberedningens förslag.  

 

Ledamöter 

Mia Hannula  kvarstår 1år  

Robert Allemyr kvarstår 1 år 

Tomas Luthman kvarstår 1 år 

Sofia Wånge omval 2 år  

Göran Ljungberg  nyval 2 år 

Kristina Wennefors  nyval 2 år 

Elisabet Falkfors TS omval 2 år  

Linda Winberg US kvarstår 1 år  

 

Suppleanter  

Helena Nordström omval 1 år  

Alexandra Nyberg nyval 1 år  

Veronika Nore omval 1 år  

Elsa Stefansson omval 1 år 

 

§ 14. Val av revisorer och revisorssuppleanter 

Leif Jansson omval 1 år 

Christel Sandberg  nyval 1 år 

Stina Holm  suppleant  omval 1 år 

 

§ 15. Val av ledamöter i valberredningen 

Susann Holm 

Elisabeth Wånge 

US - Klara Nyberg 

TS – Clara Göpert 

 

§ 16. Övriga ärenden 

Vi vill göra alla medlemmar uppmärksamma på att det inte är tillåtet att rida på gång- och 

cykelvägarna runt anläggningen. Det inkom klagomål på att det ofta ligger hästskit, och det 

uppskattas inte av fotgängare och cyklister. 

 

TS passade också på att tacka alla funktionärer som gjort alla tävlingar möjliga. 

 

 

Mötet avslutades 
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Vid protokollet  

 

Katarina Fingal 

 

 

 

Christine Alm 

Ordförande  

 

 

 

Justerare 

Robert Allemyr 

 

Sofia Wånge 


