Ridklubben Norrrtälje Ryttares Årsmöte
Söndagen 21 februari 2016 kl. 15.30
Lommarskolans matsal

Dagordning
1. Mötets öppnande
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Val av ordförande för mötet
Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet
Fastställande av röstlängd
Val av protokolljusterare och rösträknare
Fastställande av dagordning
Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst

8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna
9. Revisorernas berättelse
10. Fastställande av balans- och resultaträkningar
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i 17 § andra
stycket angivna antalet
13. Val av ordförande för föreningen
14. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter
15. Anmälan av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av
ungdomssektionen
16. Fastställande av eventuella sektioner förutom ungdomssektion (se §22)
17. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
18. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen
19. Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen
20. Val av ombud till SvRFs och distriktets allmänna möten och ev andra möten där
föreningen har rätt att representera med ombud.
21. Fastställande av årsavgift för nästkommande år.
22. Övriga ärenden som enligt 13 § kan upptas till beslut på årsmöte.
23. Sammanträdets avslutande.
Efter mötet sker prisutdelning till 2015 års tävlingsprestationer och avtackning av avgående
förtroendevalda.
Fika!!!

Valberedningens förslag
Ridklubben Norrrtälje Ryttares Årsmöte
Sönd 21 feb. 2016 kl. 15.30, Lommarskolans matsal

Valberedningens förlag till val av ordförande för föreningen
Omval

Karin Lorenz

väljas till årsmötet 2017

Valberedningens förlag till val av övriga ledamöter jämte suppleanter
för föreningen t o m årsmötet 2017/2018
Omval ledamot
Nyval ledamot
Omval ledamot
Nyval suppleant

Eva Sandgren
Boel Rensvik
Camilla Sjöblom
Monica Lindroth

väljas till årsmötet 2018
väljas till årsmötet 2018
väljas till årsmötet 2018
väljas till årsmötet 2017

ledamot redan vald
ledamot redan vald
ledamot redan vald

Monica Mützell
Erika Örling
Li Karlsson

vald till årsmöte 2017
vald till årsmöte 2017
vald till årsmöte 2017

Anmälan av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av
ungdomssektionen
US repr
US repr suppleant

Rebecka Herbring
Ellen Frigren

vald och utsedd på US årsmöte till årsmöte 2017
vald och utsedd på US årsmöte till årsmöte 2017

Valberedningens förlag till val av revisorer jämte suppleanter
för föreningen t o m årsmötet 2017/2018
Omval revisor
Omval revisor suppl.
redan vald

Ira Jansson
Susanne Sandberg

revisor redan vald
Lennart Ljungh
revisor suppl. redan vald Eva Strand

Leila Bull
Valberedningens ordförande 2015

vald till årsmöte 2018
vald till årsmöte 2018
vald till årsmöte 2017
vald till årsmöte 2017

