
Årsmöte MCR 2018-03-18 

 

1. Mötets öppnande  
Bertil Sjödin hälsar välkommen och berättar kort om vad som hänt under året.  
 

2. Val av ordförande för mötet 
Richard Forsman 
 

3. Val av sekreterare för mötet 
Monika Walfisz 
 

4. Fastställande av röstlängd 
Röstlängden fastställes enligt närvarolista för årsmötet. 
 

5. Val av justeringsmän 
Lisa Hansson, Louise Holm 
 

6. Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställes. 
 

7. Fastställande av att mötet blivit i laga ordning utlyst 
Meddelande om årsmöte anslogs 13/2 och kallelse anslogs 2/3 
Verksamhets och förvaltningsberättelse anslogs den 10/3. Valberedningens förslag 
publicerades 9/3. Godkännes. 
 

8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse 
Bertil presenterar verksamhetsberättelsen. Richard presenterar förvaltningsberättelsen. 
Vinst på 246 000 kr kan hänföras till ökad ridning och ökade bidrag. Färre medlemshästar har 
dock gett lägre omsättning. 
 

9. Revisorernas berättelse 
Årets bokslut har godkänts. 
 

10. Fastställande av balans- och resultaträkningar 
Balans- och resultaträkning godkännes.  
 

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2017. 
 

12. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter 
Kvarstår, 9 st ledamöter, 3 st suppleanter.  
 

13. Val av ordförande för föreningen 
Bertil Sjödins mandatperiod fortgår.  

 

 



 
14. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter 

Helen Friman Lundin, Monika Walfisz och Christina Baaz omval. Cecilia Molvin, nyval. 
Fyllnadsval Rebecca Sofiadotter. Richard Forsman, Elin N. Lindqvist och Nina Gitsér väljs till 
suppleanter. 
 

15. Anmälan av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av ungdomssektionen 
Bordlägges då Remonterna inte haft sitt årsmöte än. 
 

16. Fast ställande av eventuella sektioner förutom ungdomssektionen 
Remonterna och RUFS kvarstår.  
 

17. Val av två revisorer och en revisorssuppleant 
Per Hedenus omval föreningsrevisor, Torsten Kullberg omval suppleant. Ulrika Bergstrand 
omval medlemsrevisor. 
 

18. Beslut om antal ledamöter i valberedningen 
Antalet kvarstår, 3 st. 
 

19. Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen 
Margareta Nordgren (ordförande), Erika Ljungkvist och Marie Nordström. 
 

20. Val av ombud till SRF och distriktets allmänna möte och ev. andra möten där föreningen 
har rätt att representera med ombud 
Styrelsen väljer ombud. 
 

21. Fastställande av årsavgift för nästkommande år 
Skånes Ridsportförbund och Svenska Ridsportförbundet stora höjningar av sina avgifter till 
föreningarna. Bertil Sjödin föreslår därför en höjning till 400 kr respektive 200 kr för vuxna 
respektive juniorer (från 300 kr respektive 175 kr) från 2019. Förslaget godkänns. 
 

22. Övriga ärenden som kan upptas till beslut på årsmöte 
Motion som avser handlingsplan för att motverka mobbning, kränkningar, diskriminering, 
trakasserier i Malmö Civila Ryttareförenings verksamheter har inkommit från styrelsen. 
Styrelsen föreslår: 
- Att handlingsplanen är en stående beslutspunkt, angående eventuell revidering, på 

årsmötet och avrapporteras i årsberättelsen. 
- Att styrelsen, som är ansvarig för handlingsplanen, till årsmötet inkommer med en 

redogörelse för vilka aktiviteter som skett under året kopplat till handlingsplanen samt 
vid behov förelägga årsmötet en reviderad handlingsplan för beslut. Exempel på sådana 
aktiviteter är enkäter, föreläsningar, diskussioner och liknande.  

Motionen godkänns av årsmötet. 

 
23. Mötets avslutande 

Richard avslutar årsmötet 
 
 



 
Vid protokollet                                                                                          Justeras 
 
 
                                                                                                                     Lisa Hansson 
 
 
Monika Walfisz  Richard Forsman Louise Holm 


