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Protokoll fört vid Malmö Ridklubbs årsmöte den 14 november 2020
Digitalt via Easymeet

§1. Årsmötet öppnades

Föreningens ordförande Karsten Erichs hälsade alla varmt välkomna och förklarade mötet

öppnat. Mötet hölls digitalt med anledning av den Covid-19 pandemi som råder i hela världen.

Pandemin har även gjort att mötet är kraftigt förskjutet då det är svårt att samla

medlemmarna i samma lokal. Efter inledande teknikstrul kom mötet igång.

Fredrik Malmberg gjorde en praktisk genomgång hur mötet skulle gå till, hur man begärde

ordet och hur man röstade. Allt för att medlemmarna skulle känna förtroende för

mötesplattformen. Då röstning är en v-ital funktion på ett årsmöte och

acklamationsförfarandet är svårt att genomföra på distans valde mötespresidiet att ha

votering på alla punkter.

§2. Val av ordförande för mötet

Kan årsmötet välja Bengt Sånesson till ordförande för mötet?

•i—i
Ja |90j

Nej | O |

Ej röstat ;| 13

o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Årsmötet beslutade att välja Bengt Sånesson, Skånes Ridsportförbund, till mötesordförande.

§3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet

Styrelsen valde Fredrik Malmberg till sekreterare för årsmötet.

§4. Fastställande av röstlängd
Inbjudan till det digitala årsmötet har skickats ut till 718 medlemmar. Alla medlemmar hade

först yttrande- och förslagsrätt. När en medlem hade loggat in kontrollerade mötespresidiet

personen gentemot medlemsregistret och hade medlemmen rösträtt ändrades rättigheten.

När denna punkt var passerad ändrades inga rättigheter.

Då mötespresidiet inte vet vem som röstar eller om alla är inloggade när röstningen sker

kommer vi att redovisa hur många personer som kunde ha röstat.
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Kan årsmötet fastställa röstlängden till 103 röstberättigande

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Årsmötet beslutade att fastställa röstlängden till 103 röstberättigande. Totalt närvarande på

mötet var 114 personer.

§5. Val av protokolljusterare och rösträknare

l Ingrid Holmberg
l Irene Torstensson

l Magnus Feldt
l Ann-Sofie Strandqvist

Röstberättigade: 103 | Röstat: 83

60
l 36

36
l 34

Då Irene och Magnus erhöll samma röstetal skall lottning utföras enligt §11 i stadgarna. Lotten

föll på Magnus.

Årsmötet valde Ingrid Holmberg och Magnus Feldt till justerare tillika rösträknare.

?6. Fastställande av dagordning

Styrelsen önskade göra två förändringar i dagordningen

l. Lägga till punkten "22n Information kring Arbetsordning och arbetsbeskrivningar"

2. Byta plats på punkten "9 Revisorernas berättelse" och "10. Fastställande av balans- och

resultaträkningar"

Kan årsmötet fastställa dagordningen?

Nej | 3 |

Ej röstat i| 19 l;?-' .^ •.?; j

O 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Årsmötet beslutade att fastställa dagordningen med ovan ändringar.
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§7. Fastställande av om mötet blivit i lagda ordning utlyst
Kallelse till årsmötet gick ut den 7 oktober 2020 på föreningens hemsida. Enligt stadgarna skall
kallelsen till årsmötet utfärdas minst 10 dagar i förväg på sätt som styrelsen beslutar.

Kan årsmötet fastställa att mötet blivit utlyst i laga ordning? Årsmötet

utlystes den 7 oktober.

20 30 40 50 60 70 80

Årsmötet beslutade att årsmötet var behörigt utlyst.

Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna

Karsten Erichs föredrog verksamhets-och förvaltningsberättelsen. Under föredragningen kom

det många frågor gällande ekonomi, sponsring, fler aktiviteter, ridskolan, hästbeståndet från

årsmötet. Några punkter kom det extra många frågor kring

Medlemsantalet

Det har visat sig att vi har rapporterat ett felaktigt antal medlemmar under några år. Detta är

sedan 2019 rättat framför allt efter att ett nytt datasystem tagits i bruk och förbättrade

processer. De som önskar djupgående detaljer är välkomna att boka ett möte med styrelsen

som kan gå igenom bokföringen.

Övriga externa kostnader

Övriga externa kostnader har ökat från 2 250 895 kronor 2018 till 3 095 397 kronor för 2019.

Årsmötet önskade att styrelsen förtydligade varför de hade ökat. Anledningen till ökning beror

framför allt på ökade hovslagarkostnadersamt hästförsäkringar.

Kundfordringar

l balansräkningen ser man att kundfordringarna nästan har fördubblats från 2018 till 2019.

Årsmötet undrade varför detta har skett. Förklaringen är framför alltför att kanliset har ändrat

faktureringsrutiner kring ridavgifterna. Föreningen fakturerar ut ridavgifterna innan årsskiftet

men betalningen sker först efter åt,

Skatteskulder

Det kom frågor kring varför det står uppsatt en post med skatteskulder i Balansräkningen.

Förklaringen till detta är arbetsgivaravgifter. Skulden till Skatteverket uppstår när lönen betalas

ut men föreningen betalar inte in arbetsgivaravgifterna förrän månaden efteråt, därför finns

skulden i bokföringen.

Årsmötet tackade för föredragningen men ser gärna att det finns tydliga noter i

årsredovisningen när beloppen är högre eller om de skiljer sig kraftigt från föregående år.

•"-^>

--f
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§10. Fastställande av balans- och resultaträkning

Kan årsmötet fastställa balans- och resultatärkningför2019?

Ja |64j

Nej E 171

Ej röstat U 22

10 20 30 40 50 60 70

Årsmötet beslutade att fastställa balans- och resultaträkningen.

§9. Revisorns berättelse

Bengt Sånesson läste upp revisionsberättelsen, lämnad av Mattias Lamme. Revisorn föreslår

för årsmötet att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Årsmötet tackade för föredragningen.

§11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Kan årsmötet ge ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2019?

Ja | 56 l

Nej | 241

Ej röstat 23

10 20 30 40 50 60

Årsmötet beslutade att ge styrelsen för Malmö Ridklubb av år 1920 ansvarsfrihet för

verksamhetsåret 2019.

§12. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i

stadgarna § 17 andra stycket angivna antalet

Valberedningens ordförande Ingrid Holmberg föredrog valberedningens förslag. Inga andra

förslag kom från årsmötet.

1^
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l ordförande, 8 ledamöter varav l utses av MRU och 4 suppleanter varav l

utses av M RU

Ja |93|

Nej (U

Ej röstat ^7\ !

O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Årsmötet beslutade att styrelsen skall bestå av ordförande, åtta ledamöter inklusive MRUs

representant samt fyra suppleanter inklusive MRUs personliga suppleant.

?13. Val av ordförande för föreningen

Valberedningens förslag

e Karsten Erichs

Förslag från årsmötet

• Viveca Byhr-Lindén

l Karsten Erichs

l Viveca Byhr-Lindén
Röstberättigade: 102 j Röstat: 93

Årsmötet valde Karsten Erichs till ordförande fram till årsmötet 2021.

! 51
42

§14. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter

§14 a. Val av ledamöter vald för 2 år

Valberedningens förslag

o Anneli Thelin (nyval)

f Pia Johansson (omval)

• Viveca Byhr-Lindén (nyval)

Förslag från årsmötet

• Maria Kockum

• Helena Neihoff

Anneli Thelin (nyval)
Pia Johansson (omval)

Viveca Byhr-Lindén (nyval)
Maria Kockum

Helena Neihoff
Röstberättigade: 102 j Röstat: 83

! 71
i 53
l 50
l 42
i 33
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Årsmötet beslutade att välja Anneli Thelin, Pia Johansson och Viveca Byhr-Lindén fram till

årsmötet 2022.

§14 b. Val av ledamöter vald för l år (fyllnadsval)

Valberedningens förslag

• Marianne Holmbeck (nyval)

a Anna Almqvist (nyval)

Förslag från årsmötet

• Maria Kockum

® Paul Bäckstrand

o Caroline Hammarström

Marianne Holmbeck (nyval)

Anna Almqvist (nyval)
Maria Kockum

Paul Bäckstrand

Caroline Hammarström

Röstberättigade: 102 | Röstat: 87

46
43
42
33
10

Årsmötet beslutade att välja Marianne Holmbeck och Anna Almqvist fram till årsmötet 2021.

§14 c. Val av suppleanter vald för l år

Valberedningens förslag

• Katja Hofgren (nyval)

® Paul Bäckstrand (omval)

• Helena Neihoff (nyval)

Förslag från årsmötet

• Maria Kockum

• Ulrika Andersson

Katja Hofgren (nyval)
Paul Bäckstrand (omval)
Helena Neihoff (nyval)

l Maria Kockum

l Ulrika Andersson

Röstberättigade: 102 | Röstat: 86

67
56
53
46
36

Årsmötet beslutade att välja Katja Hofgren, Paul Bäckstrand och Helena Neihofffram till

årsmötet 2021.

"~'z>
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§15. Anmälan av ungdomssektionen vald ledamot jämte personlig suppleant

Malmö Ridklubbs ungdomssektion (MRU) presenterar, genom Rebecka Larsson, sin ordinarie

ledamot Rebecka Larsson till Malmö Ridklubbs styrelse och dennes personliga suppleant Ylva

Magnusson. Båda ledamoten och dess suppleant är valda till 2021.

§16. Fastställande av eventuella sektioner förutom ungdomssektionen (se §22)

Årsmötet beslutade att delegera denna punkt till styrelsen.

§17. Val av revisor och en revisorssuppleant

§17 a. Val av revisor

Valberedningens förslag

® Aukt revisor Mattias Lamme (omval)

i Aukt Rev Mattias Lamme (omval)

Röstberättigade: 102 | Röstat: 70

Årsmötet valde auktoriserad revisor Mattias Lamme som revisor.

§17 b. Val av revisorssuppleant

Valberedningens förslag

» Aukt revisor Cecilia Dorselius (omval)

Aukt Rev Cecilia Dorselius (omval)

Röstberättigade: 102 | Röstat: 66
l 66

Årsmötet valde auktoriserad revisor Cecilia Dorselius som revisorssuppleant.

§18. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen

Valberedningen består av l ordförande, tillika sammankallande, 2

ledamöter och l suppleant

Ja @

Nej (l|

Ej röstat il 26

10 20 30 40 50 60 70 80

Årsmötet beslutade att valberedningen skall bestå av l ordförande, tillika sammankallande, 2

ledamöter och l suppleant.

\\\Y s



MALMÖ RlDKLUBB
AV ÅK 1920

Protokoll fört vid Malmö Ridklubbs årsmöte den 14 november 2020

Digitalt via Easymeet

§19. Val av valberedning

§19 a. Val av ordförande till valberedningen

Förslag från årsmötet

• Anette Risberg

• Irene Torstensson

• Maria Nexbo

1 Anette Risberg

j Irene Torstensson

i Maria Nexbo

Röstberättigade: 102 | Röstat: 81

49
24
8

Sida 8 av 16

Årsmötet beslutade att välja Anette Risberg till ordförande för valberedningen.

§19 b. Val av ledamöter till valberedningen

Förslag från årsmötet

•> Malin Grotte

® Per Nordström (Björk)

• Irene Torstensson

• Maria Kockum

Malin Grotte
j

Per Nordström (Björk)
i Irene Torstensson

j Maria Kockum

Röstberättigade: 102 | Röstat: 81

Årsmötet beslutade att välja Malin Grotte och Per Nordström (Björk) till ledamöter i

valberedningen.

§19 c. Val av suppleant till valberedningen

Förslag från årsmötet

• Maria Kockum

• Irene Torstensson

• Ann Winkler

i Maria Kockum

i Irene Torstensson

[ Ann Winkler
Röstberättigade: 102 j Röstat: 83

l 44
j 33
l 6

Årsmötet beslutade att välja Maria Kockum till suppleant i valberedningen.
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§20. Val av ombud till Ridsportförbundets och distriktets allmänna möten och ev.

andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud, alternativt

delegering av valen till styrelsen.

Kan årsmötet besluta att delegera detta till styrelsen?

Ja

Nej g 7 |

-40 -20

Ej röstat |-27

o 20 40 60 80

Årsmötet beslutade att ge styrelsen i uppdrag att välja dessa ombud.

§21. Fastställande av medlemsavgifter

Styrelsen förslag till årsmötet var att behålla samma nivåer som föregående år. Inga andra

förslag kom från årsmötet.

410 kr respektive 260 kr
Röstberättigade: 102 | Röstat: 65

i 65

Årsmötet beslutade att fastställa medlemsavgifterna till 410 kronor för vuxna och 260 kronor

för ungdomar för år 2021.

§22. Övriga ärenden som enligt § 13 kan upptas för beslut, på årsmöte

§22 a. Motion l - Bo,xkö .

Motionären yrkade på

Att boxkö återinförs

Att Kö-listan ska vara distribuerad minst till alla i kön, gärna på hemsidan

Att Årsavgiftens storlek beslutas av styrelsen

Styrelsens svar och yrkande

Styrelsen rekommenderar stämman att avslå motionen och attverksamhetsledaren fortsatt

ska annonsera ledig box på hemsidan. Anledningen är att det ger klubben mer flexibilitet och

säkerställer att verksamheten har förtur till boxplatser. Vidare så minskar det risken för jäv vid

boxplatstilldelningen för medlemmar.

Under punkten framfördes

Införandet av boxkö ökartransparensen och öppenheten gentemot medlemmarna,

BM3BBSHB
Ingrid yrkar på bifall på motionen
Styrelsen yrkar avslag.

KBSIBsSEBB
43
36
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Röstberättigade: 102 | Röstat: 79

Årsmötet beslutade att bifalla motionen i sin helhet.

§22 b. Motion 2 - Kraftiga höjningar på ridavgifterna

Motionären yrkade på

Att styrelsen ska se över prisbilden på lektionspriset

Att styrelsen ska se över hästbeståndet och dess utbildning

Att MR anställer utbildade instruktörer enligt Level 1-11 för att kunna uppnå nivån till

"Godkänd Ridskola"

Styrelsens svar och yrkande

Styrelsen rekommenderar stämman att bifalla motionen

Linder punkten framfördes

Det är viktigt att föreningen lägger mycket stor vikt att hitta utbildade instruktörer.

l Styrelsen yrkar bifall till motionen

Röstberättigade: 102 | Röstat: 78 | Blanka röster: 7

Årsmötet beslutade att bifalla motionen i sin helhet.

71

§22 c. Motion 3 - Representera MR på tävlingar

Motionären yrkade på

Att tillåta elever att tävla enligt motionen

Att styrelsen skall ta fram strategier och rutiner för att möjliggöra ett tävlande.

Styrelsens svar och yrkande

Styrelsen rekommenderar stämman att bifalla motionen och tillsätta en arbetsgrupp

tillsammans med dem som har skrivit motionen.

l Styrelsen yrkar bifall
Röstberättigade: 102 | Röstat: 76 [ Blanka röster: 3

73

Årsmötet beslutade att bifalla motionen i sin helhet och ge i uppdrag åt styrelsen att tillsätta

en arbetsgrupp som skall arbeta med detta.

§22 d. Motion 4- Prisbild på Malmö Ridklubbs produkter

Motionären yrkade på

Att justering av prisbilden till marknadsmässiga nivåer dvs ridskolori Malmö Stad

Att kvalitetssäkring av nivån på lektioner samt hästmaterial i relation till prisbild

Styrelsens svar och yrkande

Styrelsen rekommenderar att motionen avslås. Styrelsen har gjort en marknadsundersökning

bland Malmös övriga klubbar och funnit att avgiften inte skiljer sig nämnvvärt om man tar

hänsyn till att MR har färre elever per grupp. Kvalitetssäkringsarbetet pågår kontinuerlig.

y. -.-.

^
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; Irene Torstensson yrkar på bifall ] 41

Styrelsen yrkar avslag på motionen ! 35

Röstberättigade: 102 | Röstat: 80 | Blanka röster: 4

Årsmötet beslutade att bifalla motionen i sin helhet.

§22 e. Motion 5 - Rabattsystem / mängd rabatt

Motionären yrkade på

Att återinföra ett rabattsystem/mängdrabatt enligt ovan förslag

Styrelsens svar och yrkande

Styrelsen rekommenderar stämman att avslå motionen. Det finns i dagsläget inte utrymme i

ekonomin för att införa rabatter om vi ska behålla den höga kvalitén. Vidare utredning

kommer att göras framöver.

Under punkten framfördes

Det kom förtydtiganden hur det fungerar hos andra klubbar i Malmö. Det framkom även

kommentarer på att årsmötet inte under mötet kan se vilka ekonomiska konsekvenser ett

eventuellt rabattsystem skulle innebära för föreningen.

Styrelsen yrkar avslag i 44

Irene Torstensson yrkar på bifall j 35

Röstberättigade: 102 | Röstat: 80 | Blanka röster: l

Årsmötet beslutade att avslå motionen i sin helhet.

§22 f. Motion 6-Ta-igen ridning

Motionären yrkade på

Att införa Ta-igen ridning enligt ovan förslag

Styrelsens svar och yrkande

Styrelsen rekommenderar stämman att besluta att frågan skall utredas.

1 Styrelsen yrkar på att årsmötet ger i uppdrag att styrelsen

l utreder frågan

Röstberättigade: 102 | Röstat: 76 | Blanka röster: l

75

Årsmötet beslutade att avslå motionen och att ge i uppdrag åt styrelsen att utreda frågan.

§22 g. Motion 7 - Tilldelning av boxplatser

Motionären yrkade på

Att styrelsen alt stämman ska se över beslutet kring vilka kriterier som har tillämpats i

detta fall

Att stämman beslutar om dessa är godtyckliga och bör ändras

Att stämman beslutar att principen "sist in först ut" ska gälla i detta beslut och i

framtiden

^3:>
^
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Styrelsens svar och yrkande

Styrelsen rekommenderar stämman att avslå motionen - se även motion l.

Under punkten framfördes

Det föredrogs förtydligande kring historien och även tidigare tagna beslut av tidigare
årsmöten.

1 Cecilia Jahnke yrkar bifall
j Styrelsen yrkar på avslag

Röstberättigade: 102 | Röstat: 84 j Blanka röster: 3

Årsmötet beslutade att bifalla motionen i sin helhet.

§22 h. Motion 8 - Halmpellets

Motionären yrkade på

Att utvärderingen presenteras

Att hästarnas/ponnys underlag i boxarna är valbart

Styrelsens svar och yrkande

Styrelsen rekommenderar stämman att

l. Bifalla att utvärderingen ska presenteras

2. Avslå att underlaget är valbart.

Styrelsen yrkar på bifall för att presentera utredningen

Thomas Haraldsson yrkar bifall på att underlaget skall vara

valbart

Styrelsen yrkar avslag på att underlaget är valbart.

Röstberättigade: 102 | Röstat: 81 ] Blanka röster: 5

54
42

29

Årsmötet beslutade att bifalla att utredningen skall presenteras och att underlaget ska vara

valbart.

§22 i. Motion 9 - Barnkonventionen

Motionären yrkade på

Att styrelsen skall se över beslutet kring att inte ge tre barn nya kontrakt, som följd av

att verksamheten expanderar och se över om man har följt barnkonventionen

Att styrelsen alt. Stämman skall utse en arbetsgrupp som särskilt jobbar med riktlinjer

från barnkonventionen och med frågor/beslut som rör barn

Att styrelsen ska fortbilda sig inom ämnet och förslagsvis läsa boken

"Barnkonventionen och föreningsidrotten" och internt diskutera frågorna som finns i

den; och då få möjlighet att stanna upp, se verksamheten på nya sätt och fråga sig om

det finns synsätt som kan förändras och förbättras.

Styrelsens svar och yrkande

Malmö Ridklubb skriver inte kontrakt med barn. Styrelsen överlåter till stämman att fatta

beslut om yrkandena ska bifallas eller avslås.
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Under punkten framfördes
Under mötet la styrelsen ett ändringsyrkande och yrkade på att bifalla motionen i sin helhet.

Styrelsen yrkar på bifall på motionen i sin helhet, j 62
Röstberättigade: 102 | Röstat: 74 | Blanka röster: 12

Årsmötet beslutade att bifalla motionen i sin helhet.

§22 j. Motion 10-Sponsorhästar

Motionären yrkade på

Att styrelsen lämnar en fullgod ekonomisk redogörelse

Att styrelsen svarar på upplägget angående hästarna ska nyttjas i verksamheten

framöver

Att styrelsen lämnar svar till medlemmarna på varför de sagt upp 3 flickor

Styrelsens svar och yrkande

Styrelsen rekommenderar stämman att bifalla yrkande l och 2 i motionen, Kalkylen avseende

sponsorhästar finns på hemsidan under årstämmematerial. Avseende yrkande 3 se tidigare

motion

Styrelsens yrkar bifall på 1-att satsen, bifall på 2-att satsen och ; 74 ]

l 3-att satsen anses besvarad j !

Röstberättigade: 102 j Röstat: 75 | Blanka röster: l

Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens yrkande.

§22 k. Motion 11 - Jäv i styrelsen

Motionären yrkade på

Att styrelsen alt stämman alt valberedningen ska se över om det finns släktskapsjäv

och/eller intressejäv inom styrelsen

Att styrelsen alt stämman skall utse en arbetsgrupp som särskilt jobbar med att jäv

inom styrelsen upphör

Att styrelsen alt stämman skall utse en arbetsgrupp som ska se över beslutet kring

vilka som har fått boxplatser efter beslutet, om att ta bort boxkön, togs i augusti 2017.

Ar det så att vissa personer är förfördelade i detta beslut?

Styrelsens svar och yrkande

Styrelsen är demokratiskt vald vid förra stämman, l dagsläget har tre av nio ledamöter häst

uppstalladei privatstallet. l en styrelse finns det alltid risk för jäv. Jäv kan enbart uppstå i

enskilda situationer och vid specifika beslut. När risk för jäv har funnits har Malmö Ridklubbs

styrelse hanterat situationen för att undvika jäv. Styrelsen rekommenderar att stämman utse

en arbetsgrupp för att utreda om eventuellt jäv har uppstått i olika beslut.

Under punkten framfördes
Denna motion drog igång en stor diskussion över dels behovet, dels på vilket sätt en

arbetsgrupp kan och bör bildas. Samt hur denna grupp skall finansieras. Det framkom även en

mängd namnförslag på olika medlemmar och icke-medlemmar som kan ingå i arbetsgruppen.
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För att redan ut i alla förslag och yrkande som kom bestämde sig mötespresidiet att

genomföra tre omröstningar så att stämman kunde komma fram till ett beslut.

l. Skall stämman utse en arbetsgrupp som skall utreda eventuellt jäv?

Ej röstat -27

-40 -30 -20 -10 10 20 30 40 50

2. Skall arbetsgruppen vara intern eller extern?

Externt - icke medlemmar i MR

l Internt - medlemmar i MR

Röstberättigade: 102 | Röstat: 74 [ Blanka röster: 2

3. Vem skall utse den externa gruppen?

i Den nya styrelsen

l Revisorerna

Röstberättigade: 102 | Röstat: 72 | Blanka röster: 3

! 48
21

Årsmötet beslutade att tillsätta en extern grupp som skall utreda eventuellt jäv inom styrelsen.

Stämman ger i uppdrag åt styrelsen att utse vem som skall ingå i denna grupp.

§22 l. Förslag till ändringar av Malmö Ridklubbs stadgar

Styrelsens svar och yrkande

Styrelsen har fått kommentarer från Svenska Ridsportförbund om att Malmö Ridklubb behöver

uppdatera sina stadgar för att matcha de nya normalstadgarna som Svenska Ridsportförbund

har. l samband med detta önskar styrelsen att göra några egna förändringar.

De förändringar som styrelsen önskar att göra, förutom matchningen mot normalstadgarna, är

§5 Utträde och uteslutning. Första stycket, första meningen stryk "av annan anledning"

§10 Rösträtt. Att man måste erlagt medlemsavgift senast l januari pågående räkenskapsår för

att få rösträtt på årsmöte och extra årsmöte.

§10 Rösträtt. Ge hedersmedlem rösträtt.

§14 Ärenden vid årsmöte, punkt 17. Att välja en lekmannarevisor utöver de auktoriserade

§14 Ärenden vid årsmöte, punkt 21. Andra namn på årsavgift till medlemsavgift

§14 Ärenden vid årsmöte, punkt 22. Framläggande av budget och verksamhetsplan för

verksamhetsåret.

§20 Revision. Att välja en lekmannarevisor utöver de auktoriserade

Under punkten framfördes

^
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Under diskussionerna framfördes ett yrkande om att inte ändra skrivningen gällande när

medlemsavgiften skall vara betald för att få rösträtt på årsmötet.

Kan vi fastställa de föreslagna ändringarna av stadgarna förutom att ändra

när medlemsavgiften skall vara betald?

Nej (2]

Ej röstat 36

10 20 30 40 50 60 70

Årsmötet beslutade att godkänna de föreslagna förändringarna av stadgarna förutom gällande

paragraf 10 först stycket. Den skall vara oförändrad.

Eftersom beslutet inte var enhälligt ska förslaget tas upp igen vid nästa årsmöte alternativt vid

ett extra årsmöte igen enligt §9 i stadgarna. Till dess gäller de nuvarande stadgarna.

§22 m. Fastställande av Policy och handlingsplan mot mobbning

Styrelsens svar och yrkande

Styrelsen önskar att årsmötet fastställer den policy och handlingsplan som styrelsen har

arbetat fram för att motverka mobbning.

Kan årsmötet fastställa policyn och handlingsplan mot mobbing

Nej (2]

Ej röstat 46

10 20 30 40 50 60

Årsmötet beslöt att fastställa "Policy och handlingsplan mot mobbning"

§22 n. Arbetsordning och arbetsbeskrivning

Styrelsens svar och yrkande

Styrelsen hade fått en fråga gällande arbetsordning och arbetsbeskrivning. Styrelsen hade valt

att besvara denna fråga under årsmötet, därav denna sena punkt. Karsten Erichs föredrog hur

styrelsen arbetar med detta. 2010 infördes en arbetsbeskrivning och arbetsordning för

personalen. Denna har därefter reviderats både 2016 och 2019. Bland annat säger den att det

är verksamhetsledaren som är ansvarig för anställningar.

Årsmötet tackade för föredragningen och ansåg därmed frågan som besvarad.

^
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§23. Årsmötets avslutande

Bengt Sånesson tackade för förtroendet och allas tålamod så att vi kunde genomför detta

försenade årsmöte.

Bengt avslutade mötet.

Malrp67" m ovan

./', A.*.^(^•J(JM^f
/Mötets ordförande

If
BengtSånesson

r^w n^Lv^-/1

Justefjngsperson

Ingrid Holmberg
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Fredplk Malmberg
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