Protokoll årsmöte Tanums ridklubb 29 februari
2020
Plats och tid: Tanums ridklubb, klockan 15.00-16.15
Närvarande: Se bifogad närvaroförteckning
1. Årsmötets öppnande
Mötet öppnas av ordförande Helen Krantz
2. Godkännande av dagordning
Årsmötet fastställde dagordningen
3. Ordförande frågar om årsmötet blivit utlyst enligt stadgarna
Årsmötet konstaterar att mötet är utlyst enligt stadgarna
4. Röstlängd upprättas
Röstlängden fastställs till 19 personer.
5. Val av mötesordförande
Nina Anyai väljs till årsmötets ordförande
6. Val av mötessekreterare
Anna Harryson väljs till årsmötets sekreterare
7. Val av justerare och rösträknare
väljs till rösträknare: Karin Myring och justerare: Annika

8.

Godkännande av verksamhetsberättelser och fastställande av
balansräkning

-TaRK:s ordförande Helen Krantz går igenom styrelsens
verksamhetsberättelse för 2019
- Helen Krantz går igenom tävlingssektionens verksamhetsberättelse 2019.
-Frida Drottheden, US, går igenom US verksamhetsberättelse.
-Glenn Pålsson redogör för klubbens Balans-, & resultaträkning.
Årsmötet fastställer årets resultat till 161331.41 kronor och godkänner
verksamhetsberättelser och de ekonomiska rapporterna (bilaga till
protokollet).
9. Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen för 2019 gicks igenom. Revisorerna tillstyrker att
resultat-och balansräkning för 2019 fastställ och att styrelsens ledamöter
och suppleanter beviljas ansvarsfrihet för 2019.
Årsmötet lägger revisionsberättelsen till handlingarna
10. Ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2019.
11. Eventuella motioner och förslag
Inga motioner och förslag har inkommit.
Stadgar behöver ändras
Förslag till Ändring av våra stadgar i enlighet med Ridsportsförbundets
rekommendationer presenteras
Årsmötet beslutar att anta förändringar av stadgarna.
Val av:
Årsmötet gör följande val:
- Val av ordförande Eva Jungmark, 2 år
- Till tre ordinarie ledamöter på vardera 2 år väljs:
Karin Myring, Carolina Hogebrandt, Carina Olsson och Lina Ax
-

Till tre suppleanter på vardera 1 år väljs Annika Hellström, Fredrik Hedström och
Vilma Gånedahl Gagner

-

Två revisorer (1 år) väljs Anna Ljungström och Thomas Hansson jämte suppleanter
(1 år) väljs Glenn Pålsson och Ingela Sörqvist

-

Till Valberedning om tre stycken (1år) väljs Linnea Svensson, Helen Krantz och Pia
Norgren (suppleant).

-

Anmälan av ungdomssektionen vald ledamot Frida Drottheden med personlig
ersättare: Ingrid Emanuelsson

-

Sedan tidigare är följande personer valda för perioden 2018-2020: Elsie Albinsson
och Marthina Lindberg Listad

- Årsmötet beslutade att styrelsen utser ordinarie ombud samt suppleant till
Ridsportsförbundet och distriktets årsmöte.

13. Avgifter och kommittéer
Ridsportsförbundet och distriktsförbundet höjer avgiften för 2021.
Årsmötet föreslår därmed en höjning av medlemsavgiften till 2021.
Årsmötet beslutar att medlemsavgiften för 2021 höjs till:
-

Junior t o m 17 år: 350 kr

-

Senior 18 år- 450 kr

-

Familjemedlemskap för max 3 pers: 800 kr

-

Tillägg ytterligare familjemedlem: 150 kr

14. Årets TARKare utses och avgående styrelseledamöter avtackas
Årets TARKáre Anna Andersson utses och avgående styrelsemedlemmar
Helen Krantz, Anna Harrysson, Glenn Pålsson och Josefine Carlsson
avtackas.

15. Mötet avslutas

………………………………………………….

...........................................

Ordförande mötet:

Sekreterare:

…………………………………….
Justeringsman

………………………………………..
Justeringsman

