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STYRELSEMÖTESPROTOKOLL - Klagshamns Ryttarförening   

  Styrelsemötesprotokoll 
 
 
Datum:  2020-02-26 
Plats:  Teorisalen Klagshamns Ryttarförening 
Protokoll nummer: 1- Konstituerande möte 
 
Ordförande:  Helen Larsson-Riis 
Sekreterare:  Suzanne Engelbert 
Justerare:  Malin Olander Roese 
 
Övriga närvarande: Caroline Jönsson, Annika Lundgren, Åsa Hoff, Andreas Rödhammer 
Ej Närvarande:  Johnny Nilsson, Henric Lindén, Ann-Louise Grahed  
 

§ 1. Mötets öppnande 
Ordförande Helen Larsson-Riis hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

§ 2. Val av sekreterare 
Suzanne Engelbert valdes till sekreterare. 

§ 3. Val av justerare 
Malin Olander Roese valdes som justerare. 

§ 4. Godkännande av dagordning 
Styrelsen godkände föredragen dagordning.  

§ 5. Fördelning av styrelseposter  
 

Styrelsen 2020  
Ordförande  2020-2021  Helén Larsson Riis  
Vice. Ordförande 2020-2022  Malin Olander  
Kassör  2020-2021  Ann-Louise Grahed  
Sekreterare  2019-2021  Suzanne Engelbert  
Ledamot  2019-2021  Johnny Nilsson  
Ledamot  2020-2022  Caroline Jönsson  
Ledamot  2020-2022  Malin Olander  
Ledamot 2020-2021 Annika Lundgren  
Ledamot 2020-2022  Andreas Rödhammer  
Ledamot 2020-2022 Henric Lindén  
Ledamot  2020-2021 Åsa Hoff  
Ledamot – KRUS 2020-2021 Vibeke Fridman 
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§ 6. Firmateckning  
Mötet beslutade att ordförande, vice ordförande och kassör tecknar Klagshamns 
Ryttarförenings firma i förening med två. Mötet beslutade vidare att Maria Gudmundsson, i 
rollen som verksamhetschef, tecknar Klagshamns Ryttarförenings firma enligt fullmakt samt i 
förening med ledamot i styrelsen. Enligt stadgarna § 19. 

§ 7. Mål med styrelsens arbete 
  
Styrelsen skall, inom ramen för SvRFs, RFs och dessa stadgar, svara för föreningens verksamhet och 
tillvarata medlemmarnas intressen.  

Det åligger styrelsen särskilt att  

• Verka för föreningens ändamål 

• Verkställa beslut fattade av årsmöte och extra allmänna möten  

• Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen  

• Handha och ansvara för föreningens medel  

• Tillse att fullständiga räkenskaper föres samt att upprätta verksamhets- och förvaltningsberättelser och 
senast 2 veckor före årsmötet underställa dessa revisorers granskning 

• Tillse att verksamhetsplan och ekonomisk plan upprättas. 

• Bestämma dag och plats för årsmöte och extra allmänna möten och förbereda de ärenden som skall 
behandlas.  Företräda föreningen inför myndigheter och organisationer m fl. om inte särskilda ombud är 
utsedda för detta 

• Övervaka stadgarnas efterlevnad  

• Styrelsen kan tillsätta kommittéer för handläggning av särskilda uppgifter. Dessa kommittéer har de 
befogenheter som styrelsen tilldelat dem.  

Enligt stadgarna § 18. 

KRF är en ideell förening som vänder sig till människor i alla åldrar, oavsett bakgrund. Vi erbjuder en 
mötesplats i unik miljö och vårt mål är att skapa ett livslångt intresse för hästar och ridning. Genom 
utbildning och gemenskap utvecklar vi samspelet mellan människor, djur och natur. 

§ 8. Sekretess och belastningsregister 
Förtroendevalda har informerats och fått kunskap om att KRF har sekretess för särskilda 
områden t.ex. avtal med tredje part, KRFs anställda och annan känslig information som kan 
skada KRF. Förtroendevalda har informerats om KRFs policy gällande utdrag ut 
belastningsregistret. 

§ 9. Val av ombud 
Val av ombud till SvRFs och distriktets allmänna möten och ev. andra möten där föreningen 
har rätt att representera med ombud. Styrelsen beslutar att välja verksamhetschef och 
ledamot i styrelsen som ombud. 
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§ 10. Inplanerade styrelsemöten  
2020 
16 mars  18.20 
13 April  18.20  
25 Maj  18.20  
24 Aug   18.20 
7 okt  18.20 
16 nov   18.20 
14 dec 18.20 
 
2021 
18 jan  18.20 
17 feb Årsmöte 18.00 
 

§ 11. Mötets avslutande 
Ordförande tackade för bra möte och avslutade därefter. 
 

Mötets Ordförande   Sekreterare 
 

.......................................................................  ....................................................................... 
Helene Larsson Riis   Suzanne Engelbert 

 
 

Justeras 

 

....................................................................... 
Malin Olander Roese  
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