Årsstämma Leksands ridklubb
Torsdag den 25 mars 2021 klockan 19-21
Digitalt via en webbläsare
https://meet.jit.si/LRK_Arsmote_20210225_Valkomna
Dagordning
Mötets öppnade
2) Val av ordförande för mötet
3) Anmälan av styrelsens val av sekreterare för mötet
4) Fastställande av röstlängd
5) Val av justerare och rösträknare
6) Fastställande av dagordning
7) Fastställande om att mötet blivit utlyst i laga ordning
8) Behandling av verksamhetsberättelsen
9) Revisorernas berättelse
10) Fastställande av balans- och resultaträkningar
11) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12) Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter
13) Val av ordförande i föreningen på ett år
Valberedningen föreslår
Ingela Leman
Omval
14) Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter.
Valberedningen föreslår
Ledamöter på två år
Annika Hugg
Nyval
Jenny Berggren
Nyval
Ulrika Hermasson
Nyval
Suppleanter på ett år
Vakant
Vakant
Vakant
1)
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Anmälan av ungdomsledamot och personlig suppleant utsedda av US
Alexia Landgård
Omval
16) Fastställande av eventuella sektioner förutom ungdomssektionen
17) Val av två revisorer och en revisorssuppleant
Valberedningen föreslår
Revisorer
Ann-Marie Brus
Omval på två år
Marie Johansson Grop
Omval på ett år
Revisorssuppleant
Vakant
18) Beslut om antal ledamöter i valberedningen
19) Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen
20) Val av ombud till SvRFs och distriktets allmänna möten och eventuella
andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud
21) Fastställande av årsavgift för nästkommande år, 2022
Styrelsens förslag
(NU) 2022
Junior (upp till 18 år) (340) 340 kr
Senior (från 19 år)
(400) 400 kr
Familj, max 4 pers
(1050) 1050 kr
22) Övriga ärenden som enligt 13§ kan upptas till beslut på årsmöte
a) Stadgejusteringar. Styrelsen föreslår ändringar av stadgarna under
§ 13 Årsmöte
Nuvarande text: Årsmöte ska äga rum senast den sista februari.
Föreslagen ny text: Årsmötet ska äga rum senast under första
halvan av mars.
Detta är andra stämmobeslutet.
b) Händelser från året att uppmärksamma
23) Årsmötets avslutande
15)
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