Protokoll årsmöte
Uppsala Dressyrsällskap
10 februari 2013 klockan 16.30-17.15
Närvarande: Enligt bifogad närvarolista.
§1 Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet.
§2 Val av mötesordförande
Åsa Andersson valdes till mötesordförande.
§3 Val av mötessekreterare
Anna Barkfeldt valdes till mötessekreterare.
§4 Fastställande av röstlängd
Röstlängden innefattar 18 st närvarande medlemmar med rösträtt.
§5 Val av protokolljusterare (2 st) samt en rösträknare (1 st)
Maria Nilsson och Malin Sennhed valdes protokolljusterare. Sofie Andersson valdes till
rösträknare.
§6 Godkännande av dagordning
Justerar dagordningen enligt kronologisk nummerordning.
§7 Fastställande om årsmötet blivit i laga ordning utlyst
Stämman fastställer att årsmötet har i laga ordning blivit utlyst.
§8 Verksamhets- samt förvaltningsberättelse
Stämman fastställer verksamhets- och förvaltningsberättelse.
§9 Revisorernas berättelse
Revisorerna rekommenderar att ge styrelsen ansvarsfrihet för år 2012.
§10 Fastställande om balans- samt resultaträkning
Stämman fastställer balans- samt resultaträkning.
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§11 Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse
Stämman fastställer att avgående styrelse beviljas ansvarsfrihet.
§12 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter enligt § 17 st 2 i
föreningens stadgar
Stämman fastställer antalet ledamöter och suppleanter enligt §17 stycke 2.
§13 Val av ordförande för föreningen
Stämman väljer Åsa Andersson till ordförande på 1 år.
§14 Val av ledamöter Omval
Monica Olsson 2 år. Omval
Susanne Pettersson 2 år. Nyval
Maria Hall 2 år.
§ 15 Val av suppleanter
Nyval Emma Backström 1 år.
§16 Val ungdomsrepresentanter, 1 ledamot och 1 suppleant
Inget val mandatperioden då ej gått ut.
§17 Fastställande av eventuella sektioner utöver ungdomssektion
Stämman fastställer Tävlingssektionen som en ny sektion.
§18 Val av 2 revisorer och 1 revisorsuppleant
Stämman väljer Irene Wall och Marie-Louise Widgren till revisorer och Thomas Hedberg till
revisorssuppleant.
§19 Val på 1 år av ordförande, tillika sammankallande, jämte 2 ledamöter i
valberedningen
Stämman väljer Lars Gamvik (ordförande), Inger Hedberg och Tove Månsson.
§20 Val av ombud till SvRF s och distriktens allmänna möten och eventuella
andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud
Stämman fastställer att styrelsen utser representanter till respektive möte.
§21 Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år
Stämman fastställer medlemsavgiften till 300 kr för medlemmar och 200 kr för fans år 2014.
§22 Behandling av inkomna motioner
Inga motioner inkomna.
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