
Dagordning/Protokoll Årsmöte           Mötesdatum: 2019-02-25 kl 18.oo
Södra Sallerups Ryttarförening           Fridentorp

Närvarande medlemmar: 27.
Dagordning Beslut
§ 1 Mötets öppnande Mötet öppnades av Ordf. Carola Granström
§ 2 Upprop och fastställande av röstlängd
för mötet Röstlängden fastställdes
§ 3 Mötets rätta utlysande Konstaterades att mötet är behörigt utlyst
§ 4 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställdes
§ 5  Val av ordförande samt sekreterare
för mötet

Till ordförande för mötet valdes: Carola Granström
Till sekreterare för mötet valdes: Jan Hultgren

§ 6 Val av två justeringsmän tillika rösträknare Helena Ageland, Malin Karlsson

§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse
samt resultat och balansräkning

Verksamhetsberättelsen upplästes och lades till
handlingarna. Resultat och balansrapport redo-
visades.

§ 8 Revisorsberättelse över styrelsens
förvaltning

Revisionsberättelsen lästes upp och lades till
handlingarna.

§ 9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
för den tid revisionen avser Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för året

§ 10 Fastställande av medlemsavgiften
och Stora och Lilla ridhuskortet

Inga ändringar av avgifter för året. Styrelsen
återkommer med kallelse till allmänt möte i ärendet om så 
erfodras.

§ 11 Val av styrelse
     a) Ordförande för en tid av ett år Carola Granström

     b) Tre ledamöter för en tid av två år
Jan Hultgren
Maria Asklund
Jenny Kryhl

     b1) Fyllnadsval 1 år Hanna Lindgren 

     c) Tre suppleanter för en tid av ett år
Sofia Kajrup
Emma Asklund

§ 12 Val av revisor och revisorsuppleant
för en tid av ett år Elisabet Larsen/ Patrik Lirås

§ 13 Val av valberedning
Harriet Blohmé
Anita Baker

§ 14 Val av
Beslutades att styrelsen utser ledamöter i de
kommittéer som inte valdes på mötet.

   a) Tävlingskommitté Styrelsen utser
   b) Anläggningskommitté Styrelsen utser
   c) Cafeteriakommitté Styrelsen utser
   d) Utbildningsansvarig Styrelsen utser

   e) Ungdomssektion
Elin Lirås,Sofia Rasmunsson,Louise Andersson,Elsa Gullne,
Julia Eweström

§ 15 Motioner från medlemmar och styrelse Motion från Rebecca Thörn behandlades enligt bilaga 15.
§ 16 Verksamhetsplan för 2018 Lästes upp. Bilaga 16

§ 17 Övriga frågor

 - Hinder till utebanan; styrelsen ser över och återkommer.
 - We-träning både inne och ute; styrelsen återkommer.
 - Vattning av lilla ridhuset; styrelsen återkommer.
 - Styrelsen tar fram nytt förslag ang. headset vid träning.

§ 18 Mötets avslutande Carola Granström avslutade mötet.
Sekreterare: Justeras:

                                  Jan Hultgren                         Helena Ageland, Malin Karlsson

Avtackning
Carola delade ut blommor och presenter till avgående 
ledamöter
och förtjänstfulla medlemmar.
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