Protokoll fört vid Oskarshamnsridklubb Årsmöte 2012-02-19

§1. Mötets öppnande
Oskarshamns ridklubbs ordförande Ewa Andersson förklarar årsmötet för öppnat.
§2. Val av ordförande
Till ordförande på årsmötet valdes Thommy Brännström, ordförande i Kultur- och
Fritidsnämnden
Till vice ordförande på årsmötet valdes Ewa Andersson
§3. Val av sekreterare vid årsmötet
Till sekreterare på årsmötet valdes Elisabeth Englund
§4. Fastställande av röstlängd
Närvarolista skickades runt och bilägges protokollet.
Beslutade att närvarolistan utgör röstlängd
§5. Val av två protokolljusterare
Till protokollsjusterare att jämte ordförande justera protokollet och agera rösträknare
valdes Paula Stahre och Karin Striegel
§6. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes
§7. Fastställande av om mötet blivit behörigen utlyst
Beslutade att årsmötet har blivit i laga ordning utlyst.
§8. Behandling av verksamhetsberättelse 2011
Årsmötet beslutade att tacksamt ta emot verksamhetsberättelse från styrelsen och
ungdomssektionen samt lägga dessa till handlingarna
Ridhuschef Madeleine Dunsäter föredrar ekonomiska utfallet för 2011.
§9. Revisorernas berättelse
Beslutade att ta emot revisorernas berättelse.
§10. Fastställande av balans- och resultaträkningar
Beslutade fastställa balans- och resultaträkning per 2011-12-31
§11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011

§12. Verksamhetsplan och budget 2012
Beslutade att anta verksamhetsplan för 2011-2014 med de revideringar som gjorts.
Beslutade att anta budgeten för år 2012
§13. Val av antalet styrelse ledamöter för 2012
Beslutar att styrelsen ska bestå av ordförande samt 6 ledamöter och fyra ersättare
Beslutar att en av ledamöterna ska vara från ungdomssektionen med personlig
ersättare.
§14. Val av ordförande för föreningen
Årsmötet väljer Ewa Andersson på två år till ordförande för ORK
§15.Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter
På ett år kvarstår: Elisabeth Englund och Caroline Stjernberg
Till ledamöter på två år valdes: Eva Häll (omv), Kerstin Wigren (omv), Johan
Gunnarsson (nyval).
Till ledamot på 1 år valdes: Ingemar Idh (nyval)
Till suppleanter på ett år valdes: Maria Franzén, Mikael Johansson samt Rebecka
Englund.
Från ungdomssektionen Rebecka Hallberg som personlig ersättare till Caroline Stjernberg
§16. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
Vald till revisor på ett år Monika Johansson och Ann-Louise Eklund
Vald till revisorsuppleant på ett år Jessica Wolmhed
§17. Val av valberedningen
Till ledamöter på ett år valdes: Karin Striegel, Linnéa Karlsson och Yvonne Olsson
Till sammankallande på ett år valdes Linnéa Karlsson
§18. Val av ombud till SvRFs och distriktets allmänna möten
Styrelsen får i uppdrag att utse personer att företräda ORK vid SvRFs och distriktets
allmänna möten
§19. Val av tävlingssektion
Till ledamöter valdes: Camilla Karlsson, Samina Karlsson, Tomas Jonsson, Paula Stahre,
Maria Lindqvist, Eva-Lotta Lindqvist, Viktoria Hilmersson, Madeleine Fredriksson,
Sanna Segergren, Linnéa Karlsson, Matilda Arneving samt Kerstin Wyckman.
TS utser inom sig sammankallande
§20. Val av miljöansvarig
Till miljöansvarig valdes Kerstin Wigren
§21. Val av handikappansvarig
Handikappfrågorna hanteras av styrelsen se verksamhetsplan
§22. Val av pressansvarig
Till pressansvarig valdes Camilla Karlsson

§23. Val av sponsoransvarig
Till sponsoransvarig valdes Göran Rönnerholm
§24. Fastställande av årsavgift för år 2013.
Medlemsavgiften för år 2013 fastställdes till:
250 för junior, 350 för senior samt 600 för familj
§25. Styrelsens förslag till årsmötet
Årsmötet beslutade att ändra från ridskolechef till verksamhetschef
§26. Övriga ärenden
US verksamhetsberättelse föredras av Matilda Arneving.
Vice ordförande Ewa Andersson framförde tack till Thommy Brännström för väl
genomfört årsmöte samt till ALLA som gjort ett fantastiskt år för ORK
§26 Sammanträdets avslutande.
Ewa Andersson, styrelse ordförande, tackar årsmötet för uppmärksamheten och förklarar
årsmötet för avslutat.
Bilagor: Närvarolista, verksamhetsberättelse för styrelsen och ungdomssektionen,
revisorberättelse, resultat- och balans räkning
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