
Årsmöte 

Hallands Equestrians Ridsportförening 2018-02-04 

 

§1       Föreningens ordförande Ida Nätterqvist öppnar mötet och hälsar alla 
välkomna.   

§2       Marie Axtelius väljs av medlemmarna till ordförande för mötet.  

§3       Styrelsens förslag till Sekreterare är Åsa Sunesson, årsmötet ger ja till detta.  

§4       Röstlängden justeras vid en eventuell röstning.  

§5       Josefine Hallengren och Mattias Nätterqvist väljs till protokolljusterare och 
rösträknare. 

§6       Dagordningen fastställes utan anmärkningar.  

§7       Årsmötet fastställer att mötet blivit i laga ordning utlyst. Kallelse har kommit via 
mail samt Hemsida och Facebook i december. Samtliga dokument har 
funnits ute i mist tre veckor innan årsmötet.  

§8       Ida läser ur verksamhetsberättelsen samt verksamhetsplanen för 2018. 
Årsmötet har inga invändningar och dokumenten läggs till handlingarna. 

§9       Sammankallande Revisor Åsa Sunesson redovisar revisionsberättelsen. 
Årsmötet har inga invändningar och dokumenten läggs till handlingarna. 

§10     Balans och resultaträkning har funnits tillgängliga för medlemmarna i 3 
veckor. Ida sammanfattar resultatet och årsmötet har inga invändningar, 
dokumenten läggs till handlingarna. 

§11 Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året 2017 

§12 Valberedningens förslag till ordförande på 2 år är omval på Ida Nätterqvist. 
Årsmötet har inga invändningar.  

§13 Valberedningens förslag på 2st ledamöter på vardera 2 år är omval på 
Amanda Andersson och Mathilda Lilja. Årsmötet har inga invändningar. 

§14 Valberedningens förslag på 2st suppleanter på vardera 1 år är nyval på Stina 
Åhsberg och Stina Nilsson. Årsmötet har inga invändningar. 

§15 Valberedningens förslag av ungdomsledamot i styrelsen på 1 år är omval på 
Lovisa Nätterqvist (sitter som kassör på 2 år). Årsmötet har inga invändningar. 

§16 Styrelsens förslag på revisorer är omval på Åsa Sunesson och Jessica Ottosson. 
Årsmötet har inga invändningar. 

§17 Styrelsens förslag på valberedning är omval på Peter Månsson och Sofia 
Johansson. Nyval på Felicia Nyman. Årsmötet har inga invändningar. 



 

§18 Förslag att avgiften (250:-) ska vara oförändrad 2019. Mötet beslutar att 
avgiften förblir oförändrad. 

§19 Övriga ärende  

- Valberedning Hallands Ridsportsförbund – behöver hjälp att få fram 
personer till ridsportförbundets styrelse. Vid förslag kan man vända sig till 
HERF eller förbundet. 
 
 

- Prisutdelning och Avtackning 
 
Hoppning 
Häst   Niklas Helsingius Måneschiöld – Schuylkill I 
Ponny   Sandra Johansson – That´s a good question 
 
Dressyr  
Häst  Felicia Nyman – Sara 
Ponny   Ida Rönneholm Smörblommans Stormboy 
 

- Avtackning av styrelsemedlemmar som slutar vid detta årsmötet samt 
blomma och tack till Sekreterare och Ordförande för mötet.  

 

 

§20  Mötet avslutas 

 

 

 

________________________ 
Ordförande Marie Axtelius 
 
 
 
________________________ 
Sekreterare Åsa Sunesson 
 
 
 
________________________    ________________________ 
Justerare Josefine Hallengren   Justerare Mattias Nätterqvist 
        


