
 
 

 
 
  
 
PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE ÅRSMÖTE I SSOC 
 
Datum: Lördagen den 9 mars 2013 
Tid:  Kl.   13.00 
Plats:  Metevägen 5, Vallda hos Helena Hagstedt och Rolf Mosshede 
Ärenden: 
1.    Stämman öppnades av klubbens ordförande Knut-Axel Nordenbelt 
2. Dagordningen godkändes 
3. Knut-Axel Nordenbelt valdes till ordförande vid stämman 
4. Astrid Ohlin valdes till protokollförare 
5. Lars Lundbäck och Claes Pettersson valdes till justeringsmän 
6. Mötet fann stämman blivit i behörig ordning utlyst 
7. Listan på 15 närvarande medlemmar ansågs utgöra giltig röstlängd 
8. Stig Åhlund föredrog revision berättelse 
9. Resultat- och balansräkning fastställdes 
10. Den föreslagna dispositionen av årets resultat godkändes  
11. Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet 
12. Inget arvode till styrelsen och revisor 
13. Mötet valde Claes Pettersson som ordförande på ett år, Britta 

Åhlund omvaldes till kassör på två år. Ronny Persson omvaldes till 
revisor. Ledamöter Magnus Carlberg och Per Wedenmark som 
valdes in på två år vardera  

14. Bo Emanuelson och Bengt Olofsson utsågs att utgöra 
valberedningen med Bo E som sammankallande 

15. Årsavgiften för 2014 är oförändrad 1.000:-  
16. Stadgeändring. §7, 1a stycket.” Styrelsen består av ordförande, 

samt två övriga ledamöter jämte två suppleanter”. Ändras till:”lägst 
två och högst fyra övriga ledamöter” 

17. Övriga frågor Livlig diskussion om att få en attitydförändring hos 
Ridsportförbundet, arrangörer så vi blir mer synliga. Förslag att göra 
en uppskattning på samtliga SSOC:s hästars värde. Exelblad på 
hästar, hästägare som kan skickas till Equipe och 
Ridsportförbundet. Fortsätta bearbeta arrangörerna och ordna 
aktiviteter på tävlingsplatser 

18. Utgick 
19.   Ordförande avslutade mötet med att överlämna blommor till Helena 
   och Rolf för att de så generöst upplåtit sitt hem och för de goda  
  smörgåstårtorna  
 
 



Till Knut-Axel överlämnades en blombukett som tack för att han har kämpat 
som ordförande i SSOC:s tre första stapplande år 
 
 
Åkersberga 12 mars 2013 
 
 
 
................................... 
Astrid Ohlin 
 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
...................................                       ........................................ 
Lars Lundbäck                                   Claes Pettersson  


