Protokoll fört vid Tibrobygdens ridklubbs årsmöte 2 februari 2014

Plats: Cafeterian, Kateryd
Tid: 13.00
Tillgängliga dokument för mötesdeltagarna var: Dagordning (bilaga 1), Valberedningens förslag (bilaga
2), Verksamhetsberättelse (bilaga 3), Verksamhetsplan (bilaga 4), Årsredovisning (bilaga 5)
§1
Ordförande Peter Eskilsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat
§2
Till ordförande för årsmötet valdes Sven Andersson.
§3
Som mötetssekreterare valdes Anneli Lindner
§4
Röstlängden för föreningen fanns framtagen men lades vilande i väntan på eventuell votering.
§5
Till protokolljusterare och tillika rösträknare valdes på förslag: Anders Ekvall och Matilda Ljunggren
§6
Dagordningen för dagens möte fastställdes
§7
Mötet har i laga ordning utlysts genom anslag i stall, ridhus och på föreningens hemsida.
§8
Verksamhets berättelsen godkändes och lades till handlingarna.
§9
Kassör Maj-Britt Wigert läste upp revisionsberättelsen och denna godkändes och lades till
handlingarna. Bilaga 6
§10
Kassör Maj-Britt Wigert redogjorde lite för balans och resultat rapport som sedan fastställdes och lades
till handlingarna.
§11
Årsmötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag och beviljade ansvarsfrihet för styrelsen
§12
Valberedningen förslog oförändrat antal ledamöter i styrelsen vilket innebär sju ordinarie ledamöter
och en suppleant och en ungdomsledamot utsedd av föreningens ungdomssektion som representant i
styrelsen.
§13
Årsmötet följde valberedningens förslag och valde Peter Eskilsson som ordförande i 1 år för föreningen.

§14
Övriga ledamöter och suppleant valdes som valberedningen föreslagit:
Towe Ljunggren omval 2 år
Ewa Eskilsson, omval, 2år
Ulrika Gereonsson, omval, 2år.
Johanna Wahlström, omval, 2år.
Maj-Britt Wigert, omval, 1år
Monica Glaad, nyval, 1år.
Annette Persson nyval 1år
Rose-Marie Edman, suppleant, nyval 1år.
§15
Ledamot vald vid ungdomssektionens årsmöte 2013 som representant i styrelsen blev Sandra
Eskilsson, personlig suppleant meddelas av US senare.
§16
Inga förändringar gjordes angående föreningens sektioner
§17
Till revisorer valdes enligt valberedningens förslag:
Sofie Rylander
Camilla Andrén.
§18
Valberedningen skall bestå av tre ledamöter varav en ordförande tillika sammankallande.
§19
Till ledarmöter i valberedningen valdes enligt valberedningens förslag:
Maria Eriksson ett år sammankallande och ordförande
Malin Ahlander ett år
Susanne Mattssopn på ett år.
§20
Årsmötet delegerar val av ombud till SvRFs årsmöte till styrelsen. Styrelsen får även besluta angående
ombud till övriga möten där föreningen har rätt att delta.
§21
Årsavgiften för nästkommande år fastställdes enligt styrelsens förslag till, senior är 300kr, junior 200 kr
och familj 700 kr. 96 kr/medlem av medlemsavgiften går till förbundet.
§22
Inga övriga ärenden eller motioner fanns att behandla. Camilla Andrén hade dock en fråga om vart
föreningen står i förhållande till THSK och Tibro kommun. Peter Eskilsson redogör för att THSK
inkommit med önskemål om att få hyra ridhuset tre tillfällen i veckan och TBR skall titta på detta och
komma med ett motförslag som passar med ridskolans tider.
Sven Andersson tackar Monica Olofsson för en fin hemsida.
Towe Ljunggren ger Jill Rylander en eloge för hennes arbete i föreningen.

§23
Ordförande Sven Andersson förklarar mötet avslutat.
Peter Eskilsson delade ut å föreningens vägnar blommor till Sven som tack för att han varit ordförande
för dagens möte. Föreningen bjöd efter mötet på smörgåstårta och Ewa Eskilsson hade bakat jätte goda
tårtor till efterrätt.

_________________________
Anneli Lindner Sekreterare

___________________________________
Justerare Anders Ekvall

__________________________________
Justerare Matilda Ljunggren

