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Protokoll årsmöte 2019 för Linköpings Fältrittklubb
Söndag 10 februari kl. 16:00 på Smedstad Ridsportcenter

1. Mötets öppnande
Vice ordförande Katarina Ingvarsson hälsade välkommen och öppnade mötet.
2. Val av mötesordförande
Charlotte Lundgren valdes till mötesordförande.
3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet
Maria Grundström valdes till sekreterare vid årsmötet.
4. Fastställande av röstlängd
Med 17 röstberättigade medlemmar närvarande fastställdes röstlängden.
5. Val av protokolljusterare tillika rösträknare
Anna-Carin Sandell och Cecilia Åsberg.
6. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes. Inga övriga frågor hade anmälts.
7. Fastställande om mötet blivit i laga ordning utlyst
Årsmötet hade i laga ordning blivit utlyst.
8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna samt fastställande av resultat
och balansräkning för 2017
Katarina Ingvarsson presenterade verksamhetsberättelsen som innehöll historik, årets händelser
och framtidsplaner. Bland annat belystes verksamhetsutveckling, tävlingar, sociala medier och
hemsidan samt Pionjär som årets ungdomssektion. Medlemsantalet för 2018 var 856 st.
Anna Falkström Olsson redogjorde för resultat- och balansräkningarna som fastställdes.
Medlemsantalet har ökat sedan 2017. Årets resultat uppgick till en summa av 29 933kr.
Startavgifter bör höjas inför 2019. Sponsordelen är ett förbättringsområde inför 2019
Verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning lades till handlingarna.
9. Revisorernas berättelse
Revisorernas (Gustaf Mannerson) berättelse redovisades genom ett skriftligt meddelande uppläst
av Charlotte Lundgren.
Mötet godkände revisorernas berättelse.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
11. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter för 2019
Beslutades att antalet medlemmar i styrelsen till 10 (10) samt 4 (4) suppleanter.

12. Val av styrelseordförande för föreningen
Till ordförande valdes Karin Rydman.
13. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter
Till ledamöter i styrelsen valdes:
Nyval:
Sofie Bruce vald på 1 år
Katarina Ingvarsson vald på 1 år
Eva Ankarberg vald på 2 år
Cecilia Åsberg vald på 2 år
Pionjär utser ledamot på 1 år från ungdomssektionen.

Övriga ledamöter i styrelsen:
Maria Grundström vald på 2 år, 1 år kvar
Anna Falkström Ohlsson vald på 2 år, 1 år kvar
Anna Lövsén vald på 2 år, 1 år kvar
Lena Lange vald på 2 år, 1 år kvar
Till suppleanter i styrelsen valdes:
Josefin Alm1 år
Siri Olsson1 år
Torolf Nilzén1 år
Christina Helmér 1 år
14. Presentation av Pionjärs styrelse samt anmälan av styrelseledamot jämte personlig
suppleant utsedda av ungdomssektionen
Se punkt 13.
Klara Grundström blir ny ordförande för Pionjär.
15. Anmälan av styrelseledamot jämte personlig suppleant utsedda av LARK
Se punkt 13.
Felicia Barkrot är ny ordförande för LARK, hon kommer vara kontaktperson till styrelsen.
16. Val av två revisorer samt ersättare
Till ordinarie revisorer utsågs Hans Söderkvist och Gustaf Mannerson. Ersättare Carl Fredrik
Grönhagen
17. Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen
Mötet beslutade att valberedningen skall bestå av 3 (3) ledamöter.
18. Val av ett år av sammankallande och ledamöter i valberedningen
Till valberedningen valdes:
Anna-Carin Sandell Sammankallande
Tomas Lampe
Gith Hansson

19. Val av ombud till SvRF´s och distriktets allmänna möten och ev. andra möten där
föreningen har rätt att representera med ombud
Styrelsen utser ombud vid varje enskilt tillfälle.
20. Val av hedersmedlemmar
Några förslag till hedersmedlemmar fanns inte till årsmötet.
21. Fastställande av årsavgifter för nästkommande år
Årsavgift för 2019 beslutades till:
Senior 400:Junior 300:100:- i rabatt per tillkommande familjemedlem.
Stödmedlem 150:Årsavgift för 2020 beslutades till samma som för 2019
22. Motioner och övriga ärenden
Inga motioner har inkommit.
23. Sammanträdets avslutande
Årsmötet avslutades och ledamöter tackades.
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