
Dagordning vid Ronneby Ryttarförenings (RRF) årsmöte 

onsdagen den 24 februari 2021 klockan 18.00 Digitalt.  
 

 

1. Mötets öppnande, Lars Panzar öppnar mötet och håller alla välkomna.  

2. Val av ordförande för mötet, Lars Panzar.  

3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet, Emma Lejon  

4. Fastställande av röstlängd, betald medlemsavgift under 2020 alternativt 2021. Över 15 år.  

5. Val av protokolljusterare och rösträknare, som protokolljusterare väljs Marcus Strömberg. 

Som rösträknare väljs Penilla Johansson och Susann Einarsson.  

6. Fastställande av dagordning, godkänns. 

7. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst. Information på sociala medier samt 

hemsidan sedan slutet på januari, godkänns.  

8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna, se bifogad fil  

9. Revisorernas berättelse, verksamhetsberättelsen godkänns.  

10. Fastställande av balans- och resultaträkningar, se bifogad fil. Godkänt trots corona.  

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen, godkänns för 2020.  

12. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i stadgarna 17 § 

angivna antalet 12+3 

13. Val av ordförande för föreningen, Lars Panzar.  

14. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter, omval John Persson, Emma Lejon. 

Nyval Anna Stenberg  

15. Anmälan av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av ungdomssektionen 

16. Fastställande av eventuella sektioner förutom ungdomssektion (se stadgarna §24)  

17. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter, Anna Cronström-Håkansson, Veronica 

Jonsson som revisorer. Suppleant, Ingrid Håkansson  

18. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen, 3 st varav en sammankallande  

19. Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen, Marie Andersson 

(sammankallande), Christina Svensson och Mikael Magnusson.  

20. Val av ombud till SvRF:s och distriktets allmänna möten och ev. andra möten där 

föreningen har rätt att representera med ombud. Lars Panzar. 

21. Fastställande av årsavgift för nästkommande år. Junior, 370:- senior, 420:- familj, 900:-  



22. Övriga ärenden som enligt stadgarna 13 § kan upptas till beslut på årsmöte. Inga övriga 

ärenden har kommit in.  

23. Sammanträdets avslutande. RRF tackar för uppmärksamheten. 

 

Förhoppningsvis går vi en ljusare vår tillmötes. Lars Panzar tackar för visat intresse.  

 

 

Lars Panzar, ordförande 

 

 

_______________________________ 

 

 

Emma Lejon, sekreterare 

 

 

_________________________________ 

 

 

Marcus Strömberg, protokolljusterare 

 

 

 

__________________________________ 

 

 

 

 


