Protokoll fört vid årsmöte i Hässleholms
Hästsportförening 2016-02-14
§ 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
Johanna Eklund utsågs till sekreterare.
§ 4 Fastställande av röstlängd
Medlemslista fanns på plats om röstning skulle bli aktuellt.
§ 5 Val av protokolljusterare och rösträknare
Till protokolljusterare och rösträknare valdes Marie Jonsson och Lena Graneskog.
§ 6 Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes.
§ 7 Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst
Årsmötet befanns i laga ordning utlyst.
§ 8 Behandling av verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen lästes och godkändes.
§ 9 Revisorernas berättelse
Per-Gunnar Hultgren läste revisorernas berättelse.
§ 10 Fastställande av balans- och resultatberäkning
Pehr-Olof Meijling redogjorde för balans- och resultaträkning.
§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2016.

§ 12 Val av ordförande för föreningen
Eva Nyström valdes till ordförande för föreningen.
§ 13 Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter
På två år valdes Johanna Eklund och Kerstin Grip-Ström. Till suppleanter valdes Agneta Nilsson,
Åsa Kocheise och Malin Kullman.
§ 14 Anmälan av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av
ungdomssektionen
Nathalie Svensson valdes till ungdomsledamot och Thea Peterson till suppleant.
§ 15 Fastställande av eventuella sektioner förutom ungdomssektionen

Dressyrsektionen består av: Lena Graneskog, Emma Graneskog, Pehr-Olof Meijling, Anna
Gunnarsson, Martina Åkesson, Elin Nilsson, Ulla-Britta Meijling och Louise Lilja. Hoppsektionen
består av: Mathilda Ahnell, Marie Jonsson, Mona Stenhöös och Petra Lilja.
§ 16 Val av en revisor jämte suppleanter
Val ordinarie: Ingela Nilsson
Omval suppleant: Agneta Nilsson
Omval suppleant: Annika Andersson
§ 17 Beslut om antalet ledamöter i valberedningen
Mötet beslöt att antalet ska vara tre ledamöter i valberedningen. Mötet beslutade att följande
valdes att ingå i valberedningen: Marie Jonsson, Annika Karlsson och Louise Ekberg. Marie
Jonsson valdes till sammankallande i valberedningen.
§ 18 Val av ombud till SVRF:s och distriktens 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.
Representanter till ridhusföreningen: Omval på två år Lena Graneskog, Kerstin Grip-Ström och
Eva-Lotta Ahnell. Suppleanter: Nyval av Christer Collin och Jan Grip.
Representanter till Ridhusföreningens årsmöte 2016-03-07 utses av Hässleholm
Hästsportförenings styrelse. Alla medlemmar bjuds in till årsmötet.
§ 19 Fastställande av årsavgift för nästkommande år
Årsavgiften är oförändrad för 2017, dvs 250 kr för junior upp tom 21 år och 350 kr för senior.
§ 20 Inkomna motioner
Inga motioner hade inkommit.

§ 21 Övriga frågor
Mössor till de som varit funktionärer på årets tävlingar delades ut. Jonna Larsson kontaktar Lena
Graneskog angående knock-out lag i dressyr för ponny. Uppmaning till alla medlemmar att anmäla
sig som funktionärer till de kommande tävlingarna.
§ 22 Mötets avslutande
Eva Nyström tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. Därefter delades
klubbmästarpriser och vandringspriser ut.
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