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1. Mötets öppnande
Bertil Sjödin hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

2. Val av ordförande för mötet
Richard Forsman.

3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare för mötet
Roxana Ansari, med stöd av Monika Walfisz.

4. Fastställande av röstlängd
Röstlängd fastställs enligt digital anmälan för årsmötet.

5. Val av protokolljusterare och rösträknare
Linda Tamandi och Ted Burhoff.

6. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs.

7. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst
Meddelande om årsmötet anslogs 12/2. Kallelse och anmälan anslogs 17/2.
Årsmöteshandlingar anslogs 4/3.
Fastställer att mötet blev enligt laga ordning utlyst.

8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse
Bertil presenterar verksamhetsberättelsen. Kris informerar särskilt om direktiv från
fritidsförvaltningen om att prioritera barngrupper framför vuxengrupper. Fritidsförvaltningens
direktiv kommer att påverka vidareutvecklingen av ridskoleverksamheten.
Richard presenterar koncernredovisningen. Vinst på 431 000 kr, tack vare bidrag kopplade till
den nya anläggningen.
Camilla presenterar förvaltningsberättelsen. Koncernen har erhållit större bidrag under 2021,
kopplade till flytten till nya anläggningen. De större bidragen förväntas inte erhållas kommande
år.
Verksamhet- och förvaltningsberättelse fastställdes.

9. Revisorernas berättelse
Föreningsrevisorn har tillsammans med extern revisor genomfört en revision av föreningens
årsredovisning för 2021 och har funnit att den upprättats i enlighet med årsredovisningslagen
och i alla väsentliga hänseenden ger en rättvisande bild av föreningens finansiella ställningar
per den 31/12 2021. Revisorerna tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultat- och
balansräkningen samt att föreningsstämman tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen för
räkenskapsåret 2021.

10. Fastställande av balans- och resultaträkningar
Balans- och resultaträkningar fastställs.

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2021.

12. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i 18 §
andra stycket angivna antalet
Kvarstår 6-9 ledamöter, 2-3 suppleanter.

13. Val av ordförande för föreningen
Bertil Sjödin kvarstår som ordförande, inget nyval.

14. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter
Michael Burhof, Ted Burhof, Pernilla Bardh Östrell och Ylva Wikman kvarstår som
styrelseledamöter.
Valberedningens förslag till omval av ledamöter är Susanne Lindqvist. Valberedningens förslag
till nyval av ledamöter är Marie wilhelmsson och Roxana Ansari. Årsmötet beslutar i enlighet
med valberedningens förslag.
Valberedningens förslag till suppleanter är Lisa Lindqvist och Johanna Nilsson. Årsmötet
beslutar i enlighet med valberedningens förslag.
Årsmötet presenterar Fredrik Clausson som ytterligare kandidat till styrelsen, efter sen anmälan.
Årsmötet presenterar två förslag om att tillsätta Fredrik Clausson som antingen ordinarie
ledamot eller suppleant. Årsmötet beslutar att tillsätta Fredrik som ordinarie ledamot (18 röster
för ledamot, 11 röster för suppleant).

15. Anmälan av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av
ungdomssektionen
Ordinarie ledamot är Zuzanna Glasek. Suppleant kommer att rotera.

16. Fastställande av eventuella sektioner förutom ungdomssektionen (se § 23)
Nya satsningar på tävlingssektionen har inletts. Tävlingsryttarna röstar om vem som kommer
ingå i styrelsen.

17. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
Malin Åkesson väljs som föreningsrevisor och Margareta Norgren väljs som medlemsrevisor.
Årsmötet godkänner valet av revisorer.

18. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen
Antalet kvarstår, 2 st enligt stadgar.

19. Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen
Irene Torstensson (ordförande), Madelene Wahlqvist och Tina Sandquist.

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

21. Fastställande för årsavgift för nästkommande år
Bibehåller nuvarande medlemsavgifter, 400 kr för vuxen respektive 200 kr för junior (kvarstår
från 2018). Förslaget godkänns.

22. Övriga ärenden som enligt § 14 kan upptas till beslut på årsmöte
Inga inkomna motioner.
Inkommet förslag från styrelsen om att ändra stadgarna till förbundets normalstadgar. Förslag
om nya stadgar finns på MCRs hemsida (www.malmocivilaryttare.nu). De nya stadgarna saknar
val av hedersmedlemmar, samt att Valberedningen bör bestå av olika kön och olika
åldersgrupper. Styrelsen ska bestå av olika kön och olika åldersgrupper. Revisorer ges
möjlighet att endast ha ett revisionsbolag.
Årsmötet godkänner byte till nya normalstadgar.

23. Fastställande av handlingsplan för att motverka mobbning, kränkning,
diskriminering, trakasserier och övergrepp. Handlingsplanen hittar du här eller på
MCR:s hemsida
Styrelsen har inte reviderat handlingsplanen.
Årsmötet fastställer nuvarande plan.

24. Mötets avslutande. Därefter utdelning av utmärkelse och avtackning
Richard avslutar årsmötet.
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