Protokoll från Bogesundslandets Ryttares Årsmöte 2013
Söndagen den 10 februari klockan 11.00 på vandrarhemmet, Bogesund, Vaxholm.

1. Styrelseordförande Irene Clement öppnar årsmötet.
2. Till ordförande för årsmötet valdes Krister Ek.
3. Till sekreterare för årsmötet valdes Carina Källberg.
4. Årsmötet fastställer röstlängden, dvs alla närvarande medlemmar som fyllt 15
år, se bil. 1.
5. Till protokolljusterare och rösträknare valdes Charlotte Lesche.
6. Dagordningen fastställdes.
7. Årsmötet fastställer att mötet blivit i laga ordning utlyst.
8. Irene Clement presenterar styrelsens verksamhetsberättelse, bil. 2 och 2a.
Johanna Wallin presenterar ungdomssektionens (BUS) verksamhetsberättelse,
bil. 3. Josefin Haraldsson Laaksonen presenterar tävlingskommitténs
verksamhetsberättelse, bil. 4.
9. Ylva Robrandt presenterar revisorernas berättelse, se bil. 5.
10. Kassör Helene Ahlström presenterar balans- och resultaträkning för
verksamhetsår 2012. Årsmötet fastställer densamma, se bil. 6.
11. Årsmötet beslutar ansvarsfrihet för styrelsen.
12. Årsmötet beslutar att i styrelsen skall, förutom ordföranden, 6 st ledamöter
samt 2 st suppleanter ingå.
13. Årsmötet väljer Eva Bång Bernstone till ordförande i styrelsen för
verksamhetsåret 2013.
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14. Valberedningen presenterar övriga ledamöter och suppleanter. Årsmötet
beslutar enl. nedan.
Ledamöter
Catrin Moberg
Susanne Eriksson
Annika Ploghammar
Veronica Ahlqvist
Mia Brännström
Ulrika Hofsjö
Suppleanter
Lena Davidsson
Ulrika Dolkow
15. Årsmötet beslutar att välja Sandra Sagrelius som ordinarie ungdomsledamot
och Elise Robrandt som vice ungdomledamot, till att representera
ungdomssektionen i styrelsen.
16. Årsmötet beslutar att inga andra sektioner, förutom ungdomssektionen, skall
vara verksam under år 2013.
17. Årsmötet väljer Lisbeth Hjalmarsson Grunditz och Ylva Robrandt till revisorer
och Kristina Hammarström till revisorssuppleant, för verksamhetsåret 2013.
18. Årsmötet beslutar att två ledamöter skall ingå i valberedningen.
19. Maria Ulvsgärd valdes till valberedningens ordförande (sammankallande) samt
Josefin Haraldsson Laaksonen till ledamot i valberedningen.
20. Årsmötet beslutar att styrelsen får i uppdrag att välja föreningens ombud till
Ridsportförbundet och distriktets allmänna möten och andra möten där
föreningen har rätt att representera med ombud.
21. Årsmötet fastställer att medlemsavgifterna för år 2014 blir oförändrade dvs
150 kr för juniorer (t.o.m 18 år) samt 250 kr för seniorer (över 18 år).
22. Årsmötet beslutar att föreningen, Bogesundslandets Ryttare, uppdrar åt
Bogesunds Gård och Ridskola, att bedriva ridskoleverksamhet, under
verksamhetsåret 2013.
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23. Inga övriga ärenden enl § 13 i stadgarna, var anmälda att tas upp på årsmötet.
24. Ordföranden förklarade härmed årsmötet avslutat.

…………………………………………………………

……………………………………………………..

Mötesordförande: Krister Ek

Sekreterare: Carina Källberg

………………………………………………………
Justerare: Charlotte Lesche
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