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Protokoll från BRS Årsmöte 2010-02-13 

 
 BRS ordförande, Christer Lindberg, öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  
 
1. Val av ordförande för mötet 

Till ordförande för årsmötet valdes Torgny Wännström.  
 

2. Anmälan av styrelsens val av sekreterare för mötet 
   Styrelsen anmälde Anna-Lena Hagel som sekreterare för mötet.  
 

3. Upprättande av röstlängd 
Avprickningslistan användes som röstlängd och antalet röstberättigade medlemmar på mö-
tet uppgick till 21 st.  
 

4. Val av protokolljusterare och rösträknare 
Till protokolljusterare och rösträknare valdes Kerstin Karlsson och Carolina Röhrl.   
 

5. Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes.   
 

6. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst  
Mötet fastställde att årsmötet blivit utlyst i enlighet med stadgarna.  
 

7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse samt fastställande av 
balansräkning 
Mötesordföranden gick igenom verksamhetsberättelsen och årsredovisning för 
räkenskapsåret 2009. Berättelserna och Årsredovisningen godkändes av mötet och lades till 
handlingarna.   
 
Årets ekonomiska resultat visar ett plusresultat på 604 568 kronor.   
 

8. Revisorernas berättelse 
Revisorernas berättelse, bilaga 1, godkändes av mötet. Påskriven handling finns hos 
verksamhetschef Linda Holmquist. 
 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009.  
 

10. Behandling av Ungdomssektionens verksamhetsberättelse 
Ungdomssektionens verksamhetsberättelse behandlades och lades till handlingarna.   
 

11. Redovisning av styrelsens handlingsplan för 2010 
Christer Lindberg presenterade styrelsens redovisning till verksamhetsplan för 2010.  
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Han informerade vidare att vi:  
• erhållit ett stipendium på 15 000 från Skandia avseende ett rökprojekt 
• har en hög beläggningsgrad, 98,1 %.  
• har ett samarbete med bidragsgivare (sponsring), detta behöver arbetas ytterligare med. 
• Många bidrar med ideella insatser – t ex på helgerna ansvarar ridgrupperna för 

cafeterian där en cafeteriagrupp håller ihop planeringen. 
• har fått bidrag från Handslaget 
• söker övriga bidrag årligen.  
 
Redovisningen av Verksamhetsplanen 2010 godkändes och lades till handlingarna.  
  

12. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter enligt § 17 i stadgarna 
Sammankallande i valberedningen, Anna Rydén, meddelade att valberedningen föreslår 
oförändrat antal ledamöter och suppleanter, dvs.  
 
7 ledamöter inklusive ordförande 
4 suppleanter  

 1 ledamot BRUS  
 1 suppleant BRUS 
 
 Mötet beslutade enligt valberedningens förslag.  
 
13. Val av ordförande för BRS under 2010 
 Mötet beslutade att välja Christer Lindberg till ordförande för 2010.  
 
14. Val av övriga ledamöter för BRS under 2010 

Katarina Kayser påpekade att enligt § 16 i BRS stadgar ska valberedningen redovisa alla 
inkomna förslag på personer som tackat ja till att väljas till styrelsen. Beslutades att vi i år 
genomför valen som vanligt och den som vill att en annan person ska ställas mot 
valberedningens förslag talar om detta när valet görs. Beslutades att valberedningen  
fr.o.m. nästa år även redovisar de som blivit tillfrågade/anmält intresse själv, accepterat en 
plats i styrelsen, men inte blivit föreslagna av valberedningen.   
 
Anna Rydén framförde valberedningens förslag till styrelse för verksamhetsåret 2010 enligt 
bilaga 2. Mötet beslutade enligt valberedningens förslag.  

 
15. Val av sektioner, förutom Ungdomssektionen 

Mötet beslutade om oförändrad sektionsindelning då inga ytterligare förslag förelåg.   
 

16. Anmälan av ungdomssektionen vald ledamot och suppleant 
BRUS anmälde Josefine Ronquist som ledamot. Suppleant utses inom BRUS-styrelsen och 
meddelas styrelsen.  
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17. Val av revisorer och revisorssuppleanter  

Valberedningens förslag till val av revisor och revisorssuppleanter, bilaga 2, antogs enligt 
följande:  
 
Revisorer ordinarie: 

 
Annika Andersson 

 
Omval 1 år 

 
Till årsmötet 2011

 Rikard Moosberg 
(Godkänd revisor) 

Omval 1 år Till årsmötet 2011

    
Revisorer suppleant:  Åsa Edvardsson Omval 1år Till årsmötet 2011
 Jenny Nobrand  

(Godkänd revisor) 
Omval 1 år  Till årsmötet 2011

 
18.  Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen. Val på ett år av sammankallande 

och ledamöter i valberedningen 
Antalet ledamöter i valberedningen fastställdes till tre ordinarie och en suppleant. Till 
valberedning för 2011 valdes Anna Rydén (sammankallande), Kerstin Ångman, Annika 
Palm samt Ann-Sofie Andersson (suppleant).   

 
19. Val av ombud till Svenska Ridsportförbundets och distriktsförbundets allmänna 

möten 
Årsmötet beslutade att lämna över val av ombud till SvRF och distriktsförbundets allmänna 
möten till den nytillsatta styrelsen.  
 

20. Fastställande av årsavgifter för 2011 
Styrelsen föreslog oförändrade avgifter för 2011, bilaga 3.  

 
 Mötet fastställde styrelsens förslag till årsavgifter för 2011.     
 

21. Övriga ärenden: 
a) Årsmötet beslutade om uttag av 50 öre per lektion till ungdomsfonden under 2010.  
b) Inga motioner förelåg.   
c) Sonny presenterade styrelsen proposition om tecknande av avsiktsförklaring och 

tilläggsavtal med Botkyrka kommun, bilaga 4. Mötet godkände styrelsens förslag och 
uppdrog åt styrelsen att arbeta vidare med och vid behov justera lydelsen i 
avsiktsförklaringen och tilläggsavtalet samt att BRS tecknar avsiktsförklaring och 
tilläggsavtal med Botkyrka kommun.    

d) Mötet beslutade att godkänna styrelsens val av ledamöter till Tävlingskommittén, 
bilaga 5.  
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22. Årsmötets avslutande 
Årsmötet avslutades med att avgående styrelsemedlemmar och mötesordförande av-
tackades med blommor.  

 
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.  
 
Därefter vidtog utdelning av FCM-checkar och pokaler till KM-placerade ekipage.  
 
Tumba den 13 februari 2010 
 
 

 
…………………………………..  ………………………………….. 
Anna-Lena Hagel    Torgny Wännström 
Sekreterare     Ordförande   
 
 
 
Justeras  
 
 
 
…………………………………..  ………………………………….. 
Kerstin Karlsson    Carolina Röhrl       

 


