
PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE ÅRSMÖTE I SSOC 

SKYRUP  4   MAJ   2012  kl 16.00  

Innan mötet öppnades godkände de närvarande att årsmöte kunde hållas trots att det skulle 

ha hållits före den 15 april, och ej heller blivit utlyst i rätt tid – 10 april i stället för senast 4 

april. 

1. Mötet öppnades av klubbens ordförande Knut-Axel Nordenbelt. 

2. Dagordningen godkändes med två ändringar – Punkt 7 togs bort (samma som punkt 2)  

och under Punkt 17 gjordes tillägget – b) Utseende av valberedning. 

3. Knut Axel Nordenbelt valdes till ordförande för mötet och Astrid Ohlin till sekreterare. 

4. Fastställande av röstlängd för mötet. Listan över 14 närvarande medlemmar ansågs 

utgöra giltig röstlängd. 

5. Helena Holm och Claes Pettersson valdes till justerare. 

6. Mötet fann stämman behörigen utlyst. 

7.  (Utgick) 

8. Verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret godkändes utan uppläsning. 

9. Styrelsens resultat- och balansräkning för år 2011 godkändes utan uppläsning. 

10. Britta Åhlund föredrog revisionsberättelsen. 

11. Resultat- och balansräkning fastställdes 

12. Den föreslagna dispositionen av årets resultat godkändes. 

13. Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet. 

14. Medlemsavgiften för 2013 fastställdes till 1 000:- 

15. Knut-Axel Nordenbelt omvaldes till ordförande på 1år. 

16. Astrid Ohlin omvaldes till sekreterare på 2 år. Richard O´Brian omvaldes till 

suppleant på 2 år. 

17.  a) Ronny Persson omvaldes till revisor. Mötet ansåg att det inte var nödvändigt att 

utse någon revisorssuppleant . 

b) Royne Zetterman och Claes Pettersson utsågs att utgöra valberedning med 



Royne som sammankallande. 

18. Förtydligande av punkt 11:14 i stadgarna. För att kunna behandlas skall Inkomna 

motioner vara skriftligen inlämnade till styrelsen senast fyra veckor innan årsmöte 

(eller annat föreningsmöte) skall äga rum. 

19. Inga övriga frågor hade inkommit från medlemmarna. Britta Åhlund höll ett kort 

anförande om vad vi skulle kunna göra för att få fler och aktiva medlemmar, samt få 

mer respons från tävlingsarrangörer och ridsportförbundet. 

 En mycket livlig diskussion följde, med många förslag. 

  a) Få in en medlem i Hoppkommittén/tävlingskommittén. 

  b) Vara med på Arrangörsmöten. 

  c) Mer kontakt med Ridsportförbundet t ex detta förväntar vi oss av våra 

 ryttare. Möte med Young Riders.  

 d) ordna resor t.ex. till Aachen nästa år om vi är med i Super League.  

 e) Ordna middag i Falsterbo, ej i VIPEN. Tag gärna med ev. intresserade.  

 f) Försöka vara tillgängliga.  

 g) Alla måste hjälpa till så vi blir en kraftfull förening. 

 20. Mötet överlät åt styrelsen att bestämma tid och plats för nästa årsmöte, i  

 anslutning till lämplig tävling. 

21. Ordförande avslutade mötet med att framföra ett stort tack till Anna Wemlerth för att 

hon upplåtit möteslokal samt anordnat champagneprovning med Carl Jan Granquist och 

bjudit på en härlig middag.     

 

……………………….    …………………………. 

Knut-Axel Nordenbelt    Astrid Ohlin             

Justeras: 

……………………….    ………………………… 

Helena Holm      Claes Pettersson 

 


