
Årsmöte för Fagereke Ryttarförening 2014-02-16 

§ 1 Ordförande Mattias Petersson hälsade alla välkomna och öppnade mötet 

§ 2 Till ordförande för mötet valdes Susanne Jonsson  

§ 3 Till sekreterare för mötet valdes Maria Roth 

§ 4 Röstlängd upprättades genom deltagarlista som skickades runt 

§ 5 Till protokolljusterare och rösträknare valdes Anna Samuelsson och Linn Engelholm 

§ 6 Fastställande av mötets utlysning godkändes 

§ 7 Revisorernas berättelse, se bilaga 

§ 8  Fastställande av verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning, se bilaga 

§ 9  Fastställande av styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret godkändes 

§ 10 Val av styrelse och suppleanter: 

 Ledamöter: 

 Ordförande Mattias Petersson, omval 1 år 

 Vice ordförande Ulrika Brün, omval 2 år 

 Kassör Fabiola Jansson, nyval 2 år 

 Sekreterare Maria Roth, fyllnadsval 1 år (ersätter Lotta Sjöberg Hansson) 

 Ledamot Tommy Nilsson, nyval 1 år 

 Ledamot Birgit Bäck Persson, omval 1 år 

 Ledamot Lars Norén, omval 1 år 

 

 Suppleanter: 

 Kenneth Erlandsson, omval 1 år 

 Maria Anderot, nyval 1 år  

§ 11 Val av sektioner: 

 

 Tävlingssektionen: Ulrika Brün (sammankallande), Linn Engelholm, Madeleine 

 Blomqvist och Anneli Örtenholm.  

§ 12 Presentation av ungdomssektionens representanter: Läggs vilande tills vidare 

§ 13 Val av revisorer: Birgitta Engström (omval) och Cathrine Hilmersson (omval) 

§ 14 Val av valberedning: Anette Svensson, Susanne Jonsson och Anna Samuelsson 

§ 15 Styrelsen utser ombud där föreningen har rätt att representeras 

§ 16 Inga inkomna motioner 



§ 17 Fastställande av årsavgifter: Oförändrat 

§ 18 Övriga frågor: 

 Engångsavgiften för ridhuset slopas. Detta för att lättare kunna hantera och 

 kontrollera ridhusavgifterna. De som deltar i träningar anordnade av Fagereke RF är 

 undantagna. Ulrika Brün ansvarar för text till hemsida + ridhus.  

 Det finns önskemål om att publicera styrelseprotokollen på hemsidan. Maria Roth tar 

 ansvar för detta. 

 Det finns önskemål om att köra en grönt kort-kurs under våren. Detta tas vidare till 

 ett planeringsmöte. 

 Styrelsen ansvarar för att se över användandet av det kommunala vattnet i området. 

 Kommunen ska faktureras för det av Fagereke RFs vatten som boenden i området 

 använder. 

§ 19 Mötet avslutades 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________   

Maria Roth, mötessekreterare  

 

 

________________________________  _____________________________ 

Anna Samuelsson, mötesjusterare  Linn Engelholm, mötesjusterare 

  

 

  

 


