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Årsmötesprotokoll  
Hagby Ryttarförening 2018-02-25 

Mötet hölls i kvartersgård 2, Erikslund 

1. Årsmötet öppnades av Elin Warner som hälsade alla välkomna. 
 

2. Till mötesordförande valdes Elin Warner 
 

3. Till mötessekreterare valdes Lena Netterlöv. 
 

4. Dagordningen godkändes av samtliga närvarande. 
 

5. Röstlängden fastställdes. 12 personer var närvarande varav 2 via fullmakt. (bilaga 1) 
 

6. Till justerare och rösträknare valdes Carin Frank. 
 

7. Årsmötet fastställde att mötet var stadgeenligt utlyst. 
 

8. Verksamhetsberättelsen lästes upp av Elin Warner och godkändes av mötet. (bilaga 
2) 
 

9. Katarina Nilsson redovisade resultatet för 2017. (bilaga 3) 
Vi har ett överskott på 47 238 kr trots ökade elkostnader och att vi haft flera tomma 
boxar under året. 
 
Budgetförslaget presenterades och är i stort sett lika som förra året med undantag för 
minskad summa för stallkatter då vi har färre katter nu än förra året (bilaga 4). 
 

10. Revisionsberättelsen godkändes (bilaga 5) 
 

11. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2017. 
 

12. Valberedningen presenterade sitt förslag till styrelse för 2018: 
Ordförande: Elin Warner 
Ledamot: Annette Magnusson 
Ledamot: Lena Netterlöv 
Ledamot: Anki Lind 
Ledamot: Anneli Edholm 
Suppleant: Lasse Lindquist 
Suppleant: Jaqueline Carpenter 
 
Förslaget godkändes av årsmötet.  
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13. Valberedningens förslag på revisor och revisorssuppleant godkändes av årsmötet. 
Revisor: Therese Häggström 
Revisorssuppleant: Helene Wallberg 
 

14. Till valberedningen för 2018 valdes Maria Bolin (sammankallande) och Karin Tunér 
Munter. 
 

15. Årsmötet fastställde att medlemsavgiften för 2018 ska vara oförändrad. 
 

16. Sommarhagen 
Betesputsen blev tyvärr inte av i höstas. Vi hoppas på nytt försök i höst. 
 
Vi har sedan tidigare beslutat att vi låter hagarna rotera mellan hästflockarna och det 
beslutet kvarstår. 
 
Vi kommer att ha en gemensam arbetsdag innan 1 juni för att iordningställa hagen 
inför betet. Elin Warner meddelar datum så snart som möjligt så de som eventuellt 
inte kan vara med kan utföra sin del av arbetet vid annan tidpunkt. 
 

17. Inga motioner har inkommit till årsmötet. 
 

18. Övriga frågor 
Får medlemmarna läsa styrelseprotokollen? 
Styrelseprotokoll är inte offentlig handling och får endast läsas av styrelsen. Frågor 
från medlemmarna får ställas till styrelsen när som helst och ska alltid besvaras. 
 
Har vi fått respons på våra frågor från kommunen? 
Elin har varit på möte med vår kontaktperson på kommunen, My Rönnols och alla 
frågor är protokollförda men vi har inte fått några svar ännu. Lilla stallet har en 
vattenläcka på ledningen ner till hagen. Den måste åtgärdas men eftersom 
huvudkranen är trasig kan vi inte stänga av vattnet och laga läckan. Elin Warner 
kontaktar My Rönnols igen angående huvudkranen. 
 

19. Mötet avslutades. 

 

 

 .........................................................................   ................................................................  

Lena Netterlöv, mötessekreterare                          Carin Frank, justerare  


