Protokoll fört vid årsmöte i Hässleholms
Hästsportförening 2012-02-26

§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Eva Nyström.

§ 2 Val av ordförande för mötet
Eva Nyström valdes till att leda mötet.

§ 3 Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet
Anna-Maria Helldahl utsågs till sekreterare.

§ 4 Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes efter redogörelse av ordförande Eva Nyström.

§ 5 Val av protokolljusterare och rösträknare
Till protokolljusterare och rösträknare valdes Therese Engqvist och
Annika Andersson.

§ 6 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§ 7 Fastställande om mötet blivit i laga ordning utlyst
Årsmötet befanns i laga ordning utlyst genom hemsida, anslagstavla och
annons i Norra Skåne.
§ 8 Behandling av verksamhetsberättelsen
Verksamhetsberättelsen lästes och godkändes.

§ 9 Revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse upplästes av Pehr-Olof Meijling.

§ 10 Fastställande av balans- och resultaträkningar
Pehr-Olof Meijling redogjorde för balans- och resultaträkningar, Eva
Nyström informerade om det nya subventioneringssystemet som
genomförts
under året enligt föregående årsmötes beslut.

§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2011.

§ 12 Val av ordförande för föreningen
Eva Nyström valdes till ordförande för föreningen.

§ 13 Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter
På två år valdes Mia Blomqvist, Jenny Gustdolf och Anna-Maria Helldahl.
Till suppleanter valdes Gert Blomqvist, Krister Carlsson och Susanne
Westman-Lang.

§ 14 Anmälan av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av
ungdomssektionen
Ronja Stenhöös valdes till ungdomsledamot och till suppleant valdes
Johanna Blomqvist.

§ 15 Fastställande av eventuella sektioner förutom ungdomssektion
Dressyrsektionen består av: Emma Graneskog, Lena Graneskog,
Kerstin Grip Ström, Anna Gunnarsson, Pehr-Olof Meijling,
Ulla-Britta Meijling och Martina Åkesson.
Hopprepresentant: Bengt Tillgren.

§ 16 Val av revisorer jämte suppleanter
Omval ordinarie: Thomas Jägenstedt.
Nyval ordinarie: Veronika Karlsson
Omval suppleant: Annika Andersson.
Nyval suppleant: Agneta Nilsson.

§ 17 Beslut om antalet ledamöter i valberedningen
Mötet beslöt att antalet ska vara tre ledamöter i valberedningen.

§ 18 Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen
Mötet beslutade att följande valdes att ingå i valberedningen: Mia
Blomqvist, Elin Eriksson och Therese Engqvist. Mia
Blomqvist valdes till ordförande i valberedningen.

§ 19 Val av ombud till SVRF:s och distriktets allmänna möten och ev andra
möten där föreningen har rätt att representera med
ombud
Mötet beslöt att ge styrelsen mandat att utse ombud till Skånes
ridsportförbunds årsstämma.
Omval av representanter till ridhusföreningen på två år: Lena Graneskog

och Kerstin Grip Ström.
Eva Andersson, Mats Johansson och Eva Nyström har ett år kvar.
Nyval suppleant: Bengt Tillgren.
Omval suppleant: Mona Stenhöös.
Representanter till Ridhusföreningens årsmöte 2012-03-06: Jenny Gustdolf,
Ulla-Britta Meijling, Agneta Nilsson, Therese Olsson och Bengt Tillgren.
Alla medlemmar inbjudes till årsmötet.

§ 20 Fastställande av årsavgift för nästkommande år
Årsmötet fastställde att årsavgiften kommer att höjas med 50 kr för
nästkommande år till 250 kr för medlemmar tom 21 år och
till 350 kr för medlemmar över 21 år. Passivt medlemssskap kommer att
avskaffas nästkommande år.

§ 21 Inkomna motioner
Inga motioner har inkommit.

§ 22 Övriga frågor
Information från Ridhusföreningen:
-Försäljningen av underkläder kommer att tas över av HHSF resp Röinge
Ridklubb.
-Parkeringen och föreningens mark kring anläggningen påverkas av
Hässleholms kommuns nya planer. Man kan inte få tag i
ansvarig person. Vi är i behov av besked snarast eftersom både
dressyrtävlingar och hopptävlingar är nära förestående.
-Den nya infarten till anläggningen ska enligt Hässleholms kommuns plan
vara klar att användas i slutet av mars månad och
beläggning av vägen ska utföras i maj månad innevarande år.
-Peter Brenk informerar om att nya sponsorer är välkomna att köpa skyltar
som ska placeras i ridhuset. Skyltarna kostar
1000kr/år för måtten 120x60 cm och 3000 kr/år för måtten 200x100 cm.
-Nya funktionärslistor till hopptävlingarna är utformade av Mia Blomqvist. Fyll
i
när du kan hjälpa till och vad du vill hjälpa till med
och skicka/maila till Mia i god tid innan hopptävlingarna. Kan du hjälpa till
vid dressyrtävlingarna kontaktar du till Pehr-Olof
Meijling.

-Det är medlemsfest i klubbstugan 2012-03-10. Anmälan till Mona Stenhöös
senast 29/2.
-Pehr-Olof Meijling fortsätter som kassör men ingår inte i styrelsen.

§ 23 Utdelning av vandringspris och pris till klubbmästare
Eva Nyström delade ut vandringspris och pris till klubbmästare inom
dressyr och hoppning.

§ 24 Sammanträdets avslutande
Eva Nyström tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Därefter bjöd föreningen medlemmarna på kaffe och semla.
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