
Protokoll från årsmöte vid Storvreta Ponnyklubb 2018-01-25  
 

Tid: 18:30 

Plats: Solängens ridskola  

 

Närvarande: Styrelsemedlemmar vid Storvreta Ponnyklubb - Catrin Wiberg, Sofie Karlsson, Åsa  

Hedlund, Cecilia Eich, Malin Blom, Petra Vällfors, Therese Lundqvist samt Elin Öhman (adj.).  

  

§ 1. Mötets öppnande 

Mötet öppnas av Cecilia Eich.  

  

§ 2 Val av ordförande för mötet  

Cecilia Eich väljs till årsmötets ordförande.  

  

§ 3. Val av sekreterare för mötet  

Catrin Wiberg väljs till årsmötets sekreterare.  

  

§ 4. Val av rösträknare och person att justera protokollet 

Malin Blom väljs till rösträknare tillika protokolljusterare för årsmötet.  

  

§ 5. Fastställande av dagordning 

Årsmötet fastställer dagordningen.  

  

§ 6. Fastställande av röstlängd 

Alla närvarande är röstberättigade.  

  

§ 7. Årsmötets behöriga utlysande  

Inbjudan till alla medlemmar skickades ut via mail 14 dagar innan mötet. Årsmötet 

anser att mötet har blivit i laga ordning utlyst.  

  

§ 8. Behandling av verksamhetsberättelsen  

Mötesdeltagarna har möjlighet att läsa verksamhetsberättelsen (bilaga 1). Årsmötet 

fastställer verksamhetsberättelsen för 2017.  

  

§ 9. Fastställande av balans- och resultaträkning  

Mötesdeltagarna har möjlighet att ta del av balans- och resultaträkningen (bilaga 2). Årsmötet 

fastställer balans- och resultaträkningen för 2017.   

  

§ 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2018.  

.  

§ 11 Val av ordförande för föreningen  

Valberedningen föreslår Åsa Hedlund till ny ordförande.   

Årsmötet väljer Åsa Hedlund till ordförande.  

  



§ 12 Val av kassör  

Valberedningen föreslår Sofie Karlsson till ny kassör.   

Årsmötet väljer Sofie Karlsson till ny kassör.   

  

§ 13 Val av övriga styrelseledamöter  

Årsmötet väljer Cecilia Eich, Petra Vällfors, Therese Lundqvist och Karin Olaisson till 

styrelseledamöter.  

  

§ 14 Val av suppleanter  

Årsmötet väljer Catrin Wiberg, Malin Blom och Anita Rosberg till suppleanter.  

 

§ 15 Ev. adjungeringar  

Årsmötet godkänner att Elin Öhman är ständigt adjungerad vid föreningens styrelsemöten.   

  

§ 16 Val av revisor  

Valberedningen föreslår Mats Gustavsson till revisor.  

Årsmötet väljer Mats Gustavsson till revisor.  

  

§ 17 Val av ordförande för valberedningen  

Årsmötet väljer Elin Öhman till ordförande för valberedningen.  

  

§ 17 Övriga beslut  

Mötet beslutade att vi planerar in alla styrelsemöten i början av året och om vi på något möte är 

för få att ta beslut så mailas förslaget ut och beslutet tas sedan via mail.   

  

§ 18 Mötets avslutande  

Mötesordföranden tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.  

  

  

  

  

  

________________________________   ________________________________  

Cecilia Eich, mötesordförande    

  

  

  

  

  

Catrin Wiberg, mötessekreterare   

________________________________   

Malin Blom, justerare  

  

 


