Protokoll Årsmöte 2013 Villvattnets Körsällskap
Söndag 24 februari 2013 i Villvattnet

1. Mötet öppnades av VKS ordförande Rolf Hedquist
2. Konstaterades att mötet blivit i laga ordning utlyst
3. Till a. mötesordförande utsågs Rolf Hedquist, b.mötessekreterare Ylva Hedquist-Hedlund,
c.mötesjusterare Valborg Hedlund och Roland Holmgren.
4. Röstlängd upprättas inte utan vid eventuell omröstning kontrolleras mot medlemsregistret.
5. Dagordningen fastställdes med justering av punkt 17 som förekommer två gånger och alltså
ändras till punkt 18. Vad gäller punkt 17 förtydligas att årsavgiften gäller 2014.
6. a. Verksamhetsberättelsen gicks igenom varvid en del förtydliganden gjordes framför allt vad
gäller hästnamn och klasser. Vad gäller sponsorer stryks Skellefteå Kraft och Södermarks
Grus läggs till .Maj-Britt Widmark har deltagit i en kurs för valberedare. Tina Söderberg
representerade VKS dels i den nybildade körkommittén för distriktet i Lycksele samt
Västerbottens Ridsportförbunds tävlingssektions möte i Vännäs. Verksamhetsberättelsen
lades därefter till handlingarna. Angående förvaltningsberättelsen som föredrogs av VKS
kassör Hans-Erik Persson konstaterades att resultatet för verksamhetsåret 2012 visar på ett
överskott. Förvaltningsberättelsen lades därmed till handlingarna. b. Fastställande av
balansräkning lades till handlingarna.
7. Revisorernas berättelse förordar att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
8. Mötet beslutade om ansvarsfrihet.
9. Mötet beslutade om sju ordinarie ledamöter plus ordförande, inga suppleanter.
10. Rolf Hedquist valdes till ordförande för föreningen.
11. Karin Wiksten och Åsa Lundqvist har ett år kvar av sitt förordnande. Eva Alerby , Tina
Söderberg och Bengt Söderberg väljs på 2 år. En vakans efter avgående kassör skall lösas i
samråd mellan nya styrelsen och nya valberedningen och konfirmeras vid ett extra allmänt
möte.
12. Jesper Skogh valdes som ungdomsrepresentant.
13. Till revisorer valdes Viveka Andersson, Roland Holmgren och Carina Lillbacka som suppleant
samtliga på 1 år.
14. Mötet beslutade om tre ledamöter i valberedningen samt en suppleant.
15. Till valberedning valdes Maj-Britt Widmark(sammankallande), Åsa Skogh, Christina Hellgren
med Erica Andersson som suppleant.
16. Styrelsen utser ombud till Ridsportförbundets och distriktets allmänna möten och ev andra
möten där föreningen har rätt att representera med ombud.
17. Årsavgiften för 2014 fastställdes till 200 kr för enskild och 300 kr för familj.
18. Verksamheten 2013 presenterades (bifogas)
19. Mötet avslutas. Hans-Erik Persson och Roland Holmgren avtackades som styrelseledamöter.
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