
 
 

 Protokoll CSRK Årsmöte 
2014-02-15 

Protokoll från Årsmöte i Compass 
Sportryttarklubb (CSRK) 
Datum: lördag 15/2 2014 
Tid: 10:00 
Plats: Stallcafé Compass 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Pia Walter hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Kort presentation följde 
av Interimsstyrelsens medlemmar 
 
§ 2 Val av ordförande för mötet 
Årsmötet beslutade att välja Pia Walter till mötesordförande  
 
§ 3 Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet 
Årsmötet beslutade att välja Hanna Lindeblad till mötessekreterare  
 
§ 4 Faställande av röstlängd 
Röstberättigade medlemmar är de som per den 15 januari betalt medlemsavgift och 
innehar en ålder om 15 år. Årsmötet beslutade att fastställa röstlängden  
 
§ 5 Val av protokolljusterare och rösträknare 
Årsmötet beslutade att välja Carin Bratt att justera protokollet tillika rösträknare 
 
§ 6 Fastställande av dagordning 
Årsmötet beslutade att välja att godkänna dagordningen 
 
§ 7 Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst 
Årsmötet beslutade att anse årsmötet enligt stadgarna i laga ordning utlyst  
 
§ 8 Behandling av Verksamhets- och Förvaltningsberättelse  
Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för föregående verksamhetsår 
presenterades för årsmötet. Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelse 
och ekonomisk berättelse och lägga dessa till handlingarna 
 
§ 9 Revisorernas berättelse  
Revisorsberättelse presenterades för årsmötet  
 
§ 10 Fastställande av balans- och resultaträkningar 
Balans- och resultaträkning presenterades för årsmötet 
 
§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
 Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet  
 
§ 12 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i 
17 § andra stycket angivna antalet 
Årsmötet beslutade att bevilja valberedningens förslag vilket bifogas protokollet 
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§ 13 Val av ordförande för föreningen 
Årsmötet beslutade att välja Pia Walter till ordförande (omval 1 år) 
 
§ 14 Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter 
Årsmötet beslutade att bevilja valberedningens förslag vilket bifogas protokollet 
 
§ 15 Anmälan av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av 
ungdomssektionen 
Årsmötet beslutade att bevilja valberedningens förslag vilket bifogas protokollet 
 
§ 16 Fastställande av eventuella sektioner förutom ungdomsektionen (se § 22) 
Årsmötet beslutade att bevilja Tävlingssektionen 
 
§ 17 Val av två revisorer och en revisorsuppleant 
Årsmötet beslutade att bevilja valberedningens förslag vilket bifogas protokollet  
 
§ 18 Beslut om antalet ledamöter i valberedningen 
Nuvarande valberedning avgår och Årsmötet beslutade att bevilja valberedningens 
förslag vilket bifogas protokollet  
 
§ 19 Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen 
Årsmötet beslutade att välj Josephine Rejler i egenskap av Ordförande och Lotta 
Westerlund till Ledamot 
 
§ 20 Val av ombud till SvRFs och distriktets allmänna möten och ev andra 
möten där föreningen har rätt att representera med ombud 
Årsmötet beslutade att Pia Walter i egenskap av Ordförande innehar den rollen 
 
§ 21 Fastställande av årsavgift för nästkommande år 
Årsmötet beslutade en oförändrad årsavgift. 0-19 år 200 kr (född 1994 o senare), 
20 år - 300 kr (född 1993 o tidigare) 
 
§ 22 Övriga ärenden som enligt 13 § kan upptas till beslut på årsmöte 
Inga övriga ärenden fanns att behandla 
 
§ 23 Sammanträdets avslutande.  
Mötesordförande tackade alla närvarande för visat intresse 
 
 
 

 
Hanna Lindeblad    Carin Bratt 
Sekreterare     Justerare 
 


