Protokoll från Bogesundslandets Ryttares Årsmöte 2015
Söndagen den 15 februari klockan 15.00, 2015 på Bogesunds slottsvandrarhem.

1. Årsmötets öppnande
Ordförande Eva Bång Bernstone hälsade alla välkomna och öppnade årsmötet.
2. Val av ordförande för årsmötet
Årsmötet beslutade att välja Krister Ek till mötesordförande.
3. Val av sekreterare vid årsmötet
Annika Ploghammar valdes till mötets sekreterare.
4. Fastställande av röstlängd
Röstlängd upprättades. Röstlängd/närvarolista bifogas protokollet.
5. Val av protokoll justerare och rösträknare
Årsmötet beslutade att välja Karin Pettersson till protokolljusterare samt rösträknare.
6. Fastställande av dagordning
Årsmötet beslutade att fastställa dagordningen.
7. Fråga om årsmötet blivit utlyst i behörig tid och ordning
Årsmötet beslutade att årsmötet blivit utlyst i behörig tid och ordning.
8. Behandling av verksamhetsberättelser:
Ordförande Eva Bång Bernstone redogjorde för verksamhetsberättelsen för 2014 samt
tävlingskommitténs verksamhetsberättelse. Emma Saari redogjorde för BUS
verksamhetsberättelse.
Årsmötet beslutade att med godkännande lägga verksamhetsberättelser till handlingarna.
Bifogas protokollet
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9. Revisorernas berättelse
Veronica Ahlqvist redogjorde för revisorernas berättelse som tillstår styrelsen ansvarsfrihet,
bifogas protokollet.
10. Fastställande av Balans‐ och Resultaträkning
Kassör Veronica Ahlquist gjorde en ekonomisk redogörelse samt redogjorde för balans och
resultaträkning som godkändes och fastställdes.
11. Fråga om den avgående styrelsens ansvarsfrihet
Årsmötet beslutade att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet för år 2014.
12. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter
Mötet beslutade att antal styrelseledamöter och suppleanter skulle följa stadgarnas givna
antal, vilket i år innebär 1 ordförande, 6 ordinarie ledamöter samt 2 suppleanter.
13. Val av ordförande för föreningen
Årsmötet beslutade att välja Helene Lindstrand till ordförande (nyval 2 år)
14. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter
Årsmötet beslutade att välja Sophia Ivarsson (nyval 2 år) Tina Mellqvist (nyval 2 år), Terese
Norberg (nyval 2 år), Helena Åkersten (nyval 2år), Eva Bång Bernstone ( 1 år), Lena
Jerkeman (kvar 1 år), Stefan Odevall (suppleant nyval 2år), Ulrika Dolkow (suppleant kvar
1år)

15. Anmälan av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av BUS
Emma Saari presenterade ungdomssektionens förslag och årsmötet beslutade att välja Sara
Palmdal till att representera BUS, vid BLRs styrelsemöten. BUS ansvarar för att utse personlig
suppleant. Emelie Voss Schrader kvarstår som ungdomssektionens ordförande och Emma
Sari som vice ordförande.
16. Sektioner inom BLR
Årsmötet beslutades att ungdomssektionen är den enda sektionen inom BLR.
17. Revisorer
Eva Bång Bernstone presenterade valberedningens förslag. Årsmötet beslutade:
Att välja Lisbeth Grunditz Hjalmarsson och Ylva Robrandt till revisorer
Att välja Kristina Hammarström och Torbjörn Wallin till revisorssuppleanter.
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18. Valberedningen antal ledamöter
Antalet ledamöter i valberedningen fastställdes till tre personer
19. Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen
Anne Lindh (ordförande), Maria Ulvsgärd och Josefin Haraldsson Laaksonen valdes för ett år.
20. Ombud till SvRF
Beslöts att styrelsen ansvarar för att det finns ombud till Ridsportförbundet och distriktets
allmänna möten där föreningen har rätt att representera med ombud.
21. Medlemsavgift
Medlemsavgiften höjdes med 50 kronor till 300 kronor/år för senior, 200 kronor/år för junior
2015. Beslöts att avgiften 2016 är oförändrad.
22. Fastställande av uppdrag
Årsmötet beslutar att BLR köper ridundervisning av Bogesunds Gård och Ridskola för
ungdomar upp till 25 år i enlighet med gällande LOK regler.
23. Övriga ärenden
Inga övriga ärenden
24. Årsmötets avslutande
Ordförande Krister Ek tackade alla för medverkan och avslutade mötet.

Vid protokollet:
Annika Ploghammar

Justeras:
Karin Pettersson

Justeras:
Krister Ek, årsmötets ordförande
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