
Årsmöte MCR 2020-03-07 

1. Mötets öppnande  

Bertil Sjödin hälsar välkommen  

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  

Mikael Karlsson och Linda Tamandi 

6. Fastställande av dagordning  

Dagordningen fastställes. 

7. Fastställande av att mötet blivit i laga ordning utlyst  

Meddelande om årsmöte och kallelse anslogs 4/2.  

En motion angående stadgeändringar inkom i tid från Margareta Norgren. 

Verksamhetsberättelse anslogs 28/2 och förvaltningsberättelse 4/3.   

Valberedningens förslag publicerades 28/2.  

Årsmötet fastställer att mötet blivit i laga ordning utlyst trots sent anslagen förvaltningsberättelse.  

8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse  

Bertil presenterar verksamhetsberättelsen. Richard presenterar förvaltningsberättelsen. Förlust på̊  
152 000 kr (efter avskrivningar) för hela koncernen på grund av en nedskrivning av värdet på lilla 
ridhuset om ca 422 000 kr. Verksamheten som sådan går med vinst.  

Verksamhets- och förvaltningsberättelse fastställes. 

9. Revisorernas berättelse  

Föreningsrevisorn har genomfört en revision av föreningens årsredovisning för 2019 och har funnit 
att den upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och i alla väsentliga hänseenden ger en 



rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31/12 2019. Revisorerna tillstyrker att 
föreningsstämman fastställer resultat- och balansräkningen.  

10. Fastställande av balans- och resultaträkningar  

Balans- och resultaträkning fastställes.  

11. Fråga om ansvarsfrihet for styrelsen  

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2019.  

12. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter  

Kvarstår, 9 st ledamöter, 3 st suppleanter.  

13. Val av ordförande för föreningen  

Bertil Sjödin kvarstår ytterligare ett år.   

14. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter  

Valberedningens förslag till fyllnadsval är Marie Eriksson och Pernilla Bardh Östrell. Tina Sandqvist 
föreslår sig själv och Linda Tamandi för samma poster. Votering begärs angående fyllnadsval. Mikael 
Karlsson och Julia Kringstad utses för rösträkning. Marie Eriksson får nio röster mot Tina Sandqvist 
som får 21 röster. Pernilla Bardh Östrell får 21 röster och Linda Tamandi får fyra röster. Tina 
Sandqvist och Pernilla Bardh Östrel väljs för fyllnadsval. 

Valberedningens förslag till nyval är Susanne Lindqvist och Birgitta Kjellin och för omval Heléne 
Friman Lundin och Monika Walfisz. Linda Tamandi inkommer som nytt förslag. Votering begärs 
angående nyval. Mikael Karlsson och Julia Kringstad kvarstår för rösträkning. Helen Friman Lundin får 
33 röster, Monika Walfisz får 34 röster, Susanne Lindqvist får 25 röster, Birgitta Kjellin får 20 röster 
och Linda Tamandi får 25 röster. Susanne Lindqvist och Linda Tamandi, Heléne Friman Lundin och 
Monika Walfisz, väljs för nyval respektive omval. 

Valberedningens, under mötet reviderade, förslag till suppleanter är Lisa Lindqvist, Marie Eriksson 
och Birgitta Kjellin. Årsmötet beslutar i enlighet med valberedningens förslag. 

Ted Burhoff och Mikael Burhoff kvarstår som styrelseledamöter. 

15. Anmälan av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av ungdomssektionen  

Ordinarie och suppleanter kommer att rotera. Ordförande Tova Strömqvist ämnar närvara på alla 
möten. 

16. Fastställande av eventuella sektioner förutom ungdomssektionen  

Remonterna kvarstår. Styrelsen utser övriga sektioner. 

 

 



17. Val av två̊ revisorer och en revisorssuppleant  

Malin Åkesson nyval föreningsrevisor, Margareta Norgren nyval medlemsrevisor och Jennie Pusing 
nyval suppleant.  

18. Beslut om antal ledamöter i valberedningen  

Antalet kvarstår, 3 st.  

19. Val på̊ ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen  

Lisa Hansson (ordförande), Jenny Holmgren och Madelene Wahlqvist. 

Bertil Sjölin uppmanar årsmötet att fundera över om Lisa Hansson, genom sin anställning i 
verksamheten, är valbar i enlighet med stadgarna. Årsmötets mening är att Lisa Hansson ska väljas 
trots konflikt med nuvarande stadgar.  

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  

400 kr respektive 200 kr för vuxna respektive juniorer från (kvarstår från 2018). Förslaget godkänns.  

22. Övriga ärenden som kan upptas till beslut på ̊årsmöte  

Förslag till nya stadgar har annonserats 28/2. Förändringarna görs på uppmaning av Svenska 
Ridsportförbundet och Monika Walfisz drar i korthet vad ändringarna innebär; anpassning till GDPR, 
skäl för uteslutning samt valbarhet till förtroendeposter. Förslaget godkänns. Margareta Norgren 
återkalla därmed sin motion.  

23. Mötets avslutande  

Richard avslutar årsmötet.  
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