
 

 

WESTERN RIDERS UPPLAND 

PROTOKOLL 

ÅRSMÖTET 2020-02-16 

 

1. Upprop samt fastställande av röstlängd för stämman på grundval av den utav 

föreningsstyrelsen upprättade röstlängden. 

− 18 närvarande 

− 16 röstberättigade 

 

2. Fastställande av föredragningslista för stämman. 

− Godkändes av stämman 

 

3. Beslut om stämman behöriga utlysande 

− Godkändes av stämman 

 

4. Val av ordförande för stämman 

− Anders Jansson godkändes av stämman 

 

5. Anmälan av styrelsens val av sekreterare för stämman 

− Nadja Söderblom godkändes av stämman 

 

6. Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera stämmans 

protokoll samt två personer att fungera som rösträknare 

− Stämman valde Nettan Koert och Suzanne Jörgensen 

 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste 

verksamhets-/räkenskapsåret 

− Godkändes av stämman 

 

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-

/räkenskapsåret 

− Lästes upp av Anne Schwieler, revisorssuppleant. 

 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser 

− Stämman godkände ansvarsfrihet för styrelsen 

 



 
10. Behandling av föreningsstyrelsens förslag (proposition) och motioner: 

• Styrelsen Verksamhetsplan:  Lästes upp och godkändes 

• Behandling av motioner:  Inga inkomna förslag eller motioner till stämman 

 

11. Fastställande av medlemmars årsavgift 2021 

− Stämman beslutade att behålla föregående års medlemsavgifter 

 

12. Val av föreningsordförande, fyllnadsval på 1 år 

− Stämman beslutade att ordförande sitter i 2 år 

− Stämman valde Nadja Söderblom till föreningsordförande 

 

13. Val av föreningskassör 

− Stämman valde Liselotte Hälleberg på 1 år 

 

14. Fastställande av antalet styrelseledamöter 

− Stämman beslutade att ha oförändrat antal ledamöter, 5 st 

 

15. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter som föreningsstyrelsen föreslår 

med hänsyn till styrelsearbetets uppläggning, enligt Kap 6, 1§ 

− Valberedningens förslag godkändes av stämman 

Ord.Ledamot, 1 Anna Jonsson Khan (fyllnad 1 år) 

Ord.Ledamot, 2 Nettan Koert  (fyllnad 1 år) 

Ord.Ledamo, 4 Solveig Fredriksson (nyval 2 år) 

Ord.Ledamot, 5 Anette Österman (nyval 2 år) 

 

Suppleant 1 Lotta Samuelsson (1 år) 

Supplean 2 Monika Dahlerius (1 år) 

 

16. Val av revisor och revisorssuppleant 

− Valberedningens förslag godkändes av stämman 

Revisor Anders Jansson (omval 1 år) 

Rev.suppleant Anne Schwieler (omval 1 år) 

 

17. Val av valberedning 

− Stämman valde och godkände att valberedningskandidaterna sitter på 1 år 

Rosie Billgren  (Sammankallande) 

Helena Pettersson 

 



 
18. Val av ombud till WRAS-förbundsstämman, enligt Kap 3, 1§ och 2§, 

förbundsstadgarna 

− Stämman beslutade att ordförande ska vara en av representanterna och att 

styrelsen ansvarar för att det finns ersättare. 

− Stämman valde och godkände 

Ordförande Nadja Söderblom 

Ledamot Anna Jonsson Khan 

 

19. Övriga frågor 

• Val av personer till Tävlingsorganisationen, TO 

− Stämman beslutade att styrelsen kan tillsätta en grupp 

• Avtackning av avgående styrelseledamöter 

− Avtackning av avgående ledamöter Annelie Johansson och Mattias 

Donnreus, de var ej närvarande. 

• Utdelning av diplom till Klubbmästare 2019 

− Alva Öhrnfeldt 

− Anne Schwieler 

− Ulrika Pålgård 

− Caroline Eriksson 

− Louise Wale 

− Nadja Söderblom 

 

• Utdelning till Årets Cowgirl och Cowboy, 2019 

− Inger Jonson 

− Wim Koert 

 

20. Mötets avslutande 

 

 

 

Ordförande:     Sekreterare: 

 

 

 

Justerare:     Justerare: 


