
DAGORDNING ÅRSMÖTE 
 

1 Val av ordförande för mötet 

2 Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet 

3 Upprättande av röstlängd  

4 Val av 2 st protokolljusterare och rösträknare 

5 Fastställande av dagordning / anmälan om övriga frågor. 

6 Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst 

7 Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna samt fastställande av 

balansräkning 

8 Revisorernas berättelse och frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 

9 Beslut om antal styrelseledamöter jämte ersättare inom ramen för det i 17§ 

andra stycket angivna antalet. I vårt fall, fram tills nu gällande beslut -   

6 ordinarie ledamöter samt ordförande och US-representant (anmäls i pkt 13) , 

2-5 suppleanter varav 1 från Ungdomssektionen 

10 Val av ordförande för föreningen för 1 år 

11 Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter 

12 Val av ev. sektioner förutom ungdomssektionen 

13 Ungdomssektionens Anmälan av vald ledamot jämte personlig suppleant 

14 Val av två revisorer och en revisorssuppleant 

15 Fastställande av antal ledamöter i valberedningen. (nu 3 st )   

16 Val på ett år av sammankallande och ledamöter i valberedningen 

17 Val av ombud till Ridsportförbundets och distriktets allmänna möten och ev. 

andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud 

18 Fastställande av årsavgift avseende 2020 (kan enl våra nya stadgar skjutas till 

höstmöte)  

19 Ev övriga frågor. 

20 Mötets avslutande  

 

 

Målparagraf: 

ÖRKS ska genom demokratiskt arbetssätt och med 
hästen i centrum verka för gemenskap, kunskap och 
engagemang.  Vi vill vara ridskolan som lär ut ridning 
och hästkunskap på ett kompetent och säkert sätt. 
Föreningen ska värna fysisk aktivitet, ansvarstagande 
och respekt för människor, djur och miljö. 
 

Värdegrund 

Till ÖRKS kommer du med den kunskap, känsla och 
klädsel du har. Du är alltid välkommen, vem du än är – 
hur du än är!  
Det är vårt gemensamma ansvar att alla trivs och får 
möjlighet att utvecklas i egen takt och efter egen vilja 
och förmåga.  
 
 

 

 


