
Protokoll Arsm6te FjmrAs Hopprytta,re 29 februari 2021

1. M6tet 6ppnas
Ordf6rande Christina Eide f6rklarade m5tet 5ppnat

2. Val  av ordfiirande  f6r  m5tet
M5tet valde Christina Eide som ordf6rande f6r m5tet

3. Val  av sekreterare  f'6r  m6tet
Erika  Olsson  valdes  till  sekreterare  f6r  m5tet

4. FaststMuande av r6stlMngd
R5stlnngden faststulldes till  nmarande medlemmar 5ver 18 Ar.

5. Val av justerare
Rolf Torgersen och Thomas Nilsson valdes till  justerare

6. Fastsffluande av dagordning
Den f6reslagna dagordmngen godkides

7. FaststMudes att  m6tet blivit  i laga ordning  utlyst
Arsm5tet faststullde att motet har blmt i laga ordnuig utlyst enligt klubbens stadgar

8. VerksamhetsberMttelsen  2019

Klubbens ordf6rande Christina Eide gick igenom verksamhetsberuttelsen, enligt bilaga.
Verksarnhetsberuttelsen fick med ber6m godkMnt av Arsm5tet. Klubben kan se tillbaka pA
ett Ar med mAnga sportsliga framgAngar, sociala aktiviteter som resan till  EM i
Rotterdam, bra medlemstillixt  samt ett positivt resultat f5r klubbens stora tKvling GST
uven om det sistnumnda blev nAgot lMgre Mn andra Ar dA sponsorintukterna var nAgot
lugre.

9. Revisionsberuttelse  2019

M5tet tog del av revisionsberMttelsen som uppruttats av Thomas Nilsson dur han granskat
klubbens rukenskaper som han fann utan anmurkning och rekomtnenderade att styrelsen
beviljas ansvarsfrihet.

10. Faststuuande  av balans-  och resultatrMkmng
Ordf6rande Cmstina Eide gick igenom klubbens resultat och balansrukmng som
godkundes av m5tet.

11. FrAga om ansvarsfrihet  ffir  styrelsen
M5tet besl5t att bevi5a ansvarsfrihet f6r styrelsen

12. Beslut om antal styrelseledam6ter och suppleanter
M5tet beslot enligt valberedningens f6rslag att klubben ska ha 1 ordf6rande, 7 ledam5ter
och 3 suppleanter.



13. Val  av ordfflrande  tBr  fnreningen
Christina Eide omvaldes som ordf6rande pA l Ar med en applAd f?5r sitt fina arbete.

14. Val  av 6vriga styrelseledam6ter jMmte suppleanter

* Arsm5tet valde styrelseledam5ter och suppleanter enligt valberedningens f6rslag
(nyval/omval s fet stil)

Ledam5ter

Petra Frivold (Kass6r)
Marie- Lousie Ardin
Marie Scherman
Erika  Olsson

Paula Torgersen
Anna Klang
Cecffia Torgersen

Sunnleanter
Ida Winstedt
Liza Samuelsson

Emeue Griinberg

Kvar  1 Ar

Kvar  1 Ar

Omval  2 Ar
Omval  2 Ar
Kvar  1 Ar

Kvar  1 Ar

Nyval 2 Ar

Kvar1  Ar

Kvar  l  Ar

Nyval 2 !kr

15. Anmmlan om ungdomsledamot
Saga Kwarnrnark valdes som ungdomsledamot pA 2 Ar.

16. FaststMllande att styrelsen utg6r  kommitt6 fHr Utbildning  och Aktivitet/Fest
M5tet faststMllde att styrelsen utg5r kommitt6 f6r Utbildning (kompetensh5jande
aktiviteter som trumngar mm) och Aktivitet/F est (socxala akttviteter som kxck-off,
studieresor och ryttarfesten.) M5tet 5verlAter till  styrelsen att vid var tid utse lMmplig
ansvarig person som dA kan adjungeras in i styrelsen :f6r att presentera aktivitetsf8rslag.

17.  Val  av  revisorer

Thomas Nilsson och Lennart MMrtensson valdes till  revisorer pA 1 Ar.

18. Beslut  om antalet  ledam6ter  i valberedningen
Antalet ledam5ter i valberedningen beslutades till  tre + en ordf6rande

19. Val pA ett kr av ordf?irande och ledam6ter i valberedningen
Valberedningen valdes enligt nedan och utser ordf6rande uxom gruppen:
* Asa  Winstedt
* Lars  Torgersen
* Natalie T5ckmadji
* Madeleine BrAutigam

20. Val  av  ombud  tul  SvRFs  och distriktets  allmMnna  m6ten  och  ev andra  miiten  dmr

fBreningen har rMtt att representera med ombud.
M5tet gav styrelsen i uppdrag att vid var tid utse lMmpligt ombud f6r f?5reningen.



21. Faststuuande av Arsavgift ffir nustkommande Ar, 2021
Arsavgifterna f6r 2021 faststulldes enligt f6rslag till:
a) Aktiv medlem: 700 kr Familj 1200 kr
b) M5tet godtog styrelsens f6rslag att h5ja avgifien f6r st5drnedlem till 200 kr

22. F6rslag tffl  stadgeMndring frAn Riksidrottsf5rbundet - §§2,3,5,12 och 18
Riksidrottsf?5rbundet har uppdaterat sina f6reningsstadgar i ovan angivna paragrafer. Styrelsen
fBreslAr att FjfirAs hoppryttare g5r motsvarande undringar enligt bilaga.
M5tet beslutade om stadgeandring enligt f6rslaget. Ytterligare ett arsm5te eller s=skilt m5te
kravs f6r att stadgeundringen ska vinna laga kraft.

23. F5rslag tul stadgemndring av §16 Valberedningen
PA uppdrag av Arsm5tet 2019 f6resl;ar Styrelsen undring av lydelse i § 16 Valberedningen att
gnlla frAn 2021. Nuvarande lydelse ",[,edam5terna valjs av arsm6tet f6r  perioden t o m nasta
arsm6te  " f6reslAs  undras  till

G'TvA ledam6ter vMljs f?ir en period om 2 kr och 2 ledamiiter vuljs :6r en period om I Ar".
M6tet bif81l f6rslaget, som tas upp f6r beslut ytterligare en gAng pA Arsm5te eller surskilt m5te
uman stadgeundringen vinner laga kraft.

24. Ovriga  urenden
Arsm5tet f6reslAr till styrelsen att :ffirlMgga Arsm5ten i samband med aktivitet eller kickoff f6r
att 6ka antalet narande  medlemmar. S tyrelsen tar det med sig i planeringen f6r 2021.

25. M5tet avslutas

Sm5rgAstArta och kladdkaka erbjuds till Arsm5tesdeltagarna0

Vid protokollet

Erika  Olsson

Justeras:

Rolf  Torgersen




