
Till årsmötets formella agenda



Årsmötespunkt §9
Revisionsberättelse



Årsmötespunkt §10
Resultat- och balansräkningar, fastställande

• Förslag till resultatdisposition 

• Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:

Balanserat resultat -183 274,47 kr     
Årets resultat 202 045,78 kr
Balanserat resultat 18 771,34 kr

disponeras så att i ny räkning överföres          18 771 kr

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat och 
balansräkning.



Årsmötespunkt §12
Antal ledamöter i styrelsen

Enligt stadgarna § 17 skall styrelsen bestå av

• Ordförande, samt 

• Lägst 5 och högst 7 ordinarie ledamöter 

• Lägst 1 och högst 2 suppleanter

• En av ungdomssektionen utsedd ungdomsledamot jämte 
personlig suppleant. 

Mandattiden gäller två år från årsmöte till och med årsmöte. 
Mandattiden för ordförande är ett år. Mandattiden för suppleanter 
är ett år, med undantag av personliga suppleanter vars mandattid 
följer ordinarie ledamot. Halva antalet styrelseledamöter väljes 
vid varje årsmöte.



Årsmötespunkt §13 och §14
Valberedningens förslag styrelse 2019

Erika Örling ordförande (omval till årsmötet 2020)

Suss Forssman Thullberg ordinarie ledamot (omval till årsmötet 2021)

Anna Morin ordinarie ledamot (nyval till årsmötet 2021)

Cecilia Kotsakidis ordinarie ledamot (nyval till årsmötet 2021)

Li Karlsson ordinarie ledamot (fyllnadsval för Eva Sandgren, till 
årsmötet 2020)

Susanne Elvermark ordinarie ledamot (US) (vald av US till årsmötet 2020)

Boel Rensvik suppleant (omval till årsmötet 2020)

Lisen Sjöberg suppleant (nyval till årsmötet 2020)



Årsmötespunkt §15
Ungdomssektionens styrelse 2019

• Ordförande - Isabella Gjertz

• Sekreterare - Matilda Sydell

• Kassör - Ebba Söderman

• Ledamöter:

• Ella Henningsson

• Embla Elvermark

• Matilda Örling

• Wilda Hultén

• Siri Colliander

• Adjungerad - Susanne Elvermark (USEKs representant i stora 
styrelsen)



Årsmötespunkt §17
Valberedningens förslag revisorer 2019

Ann-Charlotte Samuelsson ordinarie revisor (sittande till årsmötet 2020)

Anna Lundberg ordinarie revisor (nyval till årsmötet 2021)

Susanne Sandberg revisorssuppleant (sittande till årsmötet 2020)

Karin Lorenz revisorssuppleant (nyval till årsmötet 2021)



Årsmötespunkt §20
Valberedning till 2020

Ur stadgarna: Valberedningen består av ordförande, tillika 
sammankallande, och 2 ledamöter valda av årsmötet. 
Ledamöterna väljs av årsmötet för perioden t o m nästa årsmöte.

Andrea Lööb Sammankallande ordförande i valberedningen

Carola Wiklund Ordinarie ledamot i valberedningen

Vakant Ordinarie ledamot i valberedningen



Årsmötespunkt §21
Medlemsavgift 2020

Förslag 2020:

Junior 325

Senior 450

Familj 1 000



Efter formella årsmötet



Tack till avgående förtroendevalda



Tack!

• Eva Sandgren

• Carola Wiklund

• Monica Mützell

• Eva Strand

• Therese Troberg



Smittskydd



Tänk på smittskyddet!

Några små saker som gör det enkelt att begränsa 

smittorisk mellan olika stall:

• Inte ha samma kläder i olika stall utan att ha tvättat 

kläderna emellan (helst i 60 grader)

• Inte ha samma skor i olika stall utan att ha rengjort 

(helst med Virkon) emellan

• Inte använda samma borstar etc. i olika stall (och 

hos oss gäller att varje häst har sina egna borstar)

• Tvätta händerna noga, använd gärna handsprit



Ungdomssektionen 2019



Ungdomssektionens styrelse 2019

• Ordförande - Isabella Gjertz

• Sekreterare - Matilda Sydell

• Kassör - Ebba Söderman

• Ledamöter:

• Ella Henningsson

• Embla Elvermark

• Matilda Örling

• Wilda Hultén

• Siri Colliander

• Adjungerad - Susanne Elvermark (USEKs representant i stora styrelsen)



Vad är vår Ungdomssektion?

Fritidsgård

Stallvärd

Ridskolan

Egen-häst-

medlemmar

Tävling

KaffeSpiltan

Föreläsning

Ordna kurs Filmkväll

Friends

Lära sig om 

föreningen

Vi i Stallet

Träffa andra 

USEK

Clinic

Bygga hinder
Utveckling

Samhörighet

Ha kul

Kompisar

Hästar

Gå på kurs

Ungdoms-

ledarutbildning

Käpphäst



Förslag på hur vår Ungdomssektion byggs upp

Fritidsgårds-

råd

Stallvärds-

råd

xxxxxxx-råd

xxxxxx-råd

Ungdomssektionens 

styrelse

• styrelsen består av 

representanter för 

alla delar

• ekonomi, kassör

• årsplanering

• beslut baserat på 

alla delar, 

samordning 



Några av ungdomssektionens tankar om projekt 2019

• Anordna clinics och praktiska kurser (både för klubbens barn och undomar, och vuxna!, 
och för att bjuda in andra utifrån)

• spännande tränare eller hästsportprofiler

• första hjälpen för häst

• käpphästbygge

• ...

• Loppis

• Instagram

• Friends



Fakturering och betalning



Fakturering och betalning 2019

Svea Ekonomi

• beslut att outsourca då det tar mycket tid att administrera fakturor, betalningar, 
påminnelser, görs av proffs

• klubben betalar uppläggningsavgift för varje medlem

• betalare betalar fakturakostnaden (fakturaavgiften) = inte till klubben, Sveas avgift

• bra “resultat” de två månader vi kört, fakturor ut i tid och betalningar in i tid = stabilitet i 
klubbens likviditet

• Från februari - test med autogiro

• Autogiro = ingen fakturaavgift

• Kommer upp på hemsidan hur man gör, samt info i nyhetsbrev!

Mål 2019 - flytta fram betalningsdatum ett par dagar (idag förfallodatum den 25:e), 
beror på likviditetssituationen om/när det kan genomföras



Medlemsenkäten



Medlemsenkät 2018/2019



2019 (I)

Frukostridning - drop-in - 6 elever

Lunchridning - drop-in - 6 elever

Fredagsridning - drop-in - 6 elever

Lotta Månsson lunchridning - drop-in - 6 elever

Junior-/ungdom-/vuxengrupper - 8 elever

Träningsgrupp - 6 elever

Specialgrupp - 4 elever

Temalektioner - 4 elever

Restplatser - annonseras varje månad, plats i grupp för en månad



2019 (II)

Lotta Månsson - lunchridning, privatlektioner,
kurssöndag

Gästtränare WE - kommer under 2019

Vigelsjö Cup

Tränings- och tävlingsinspiration första onsdagen varje månad

Fritidsgårdens aktiviteter

Clinics under teorivecka, tittar på flera under 2019 (egna och utifrån)

Grönt Kort regelbundet (vi har två instruktörer som är licensierade)

Ledarskolan - plan för 2019

Det är medlemmarnas klubb!



Poängjakt och klubbmästare



Poängjakten

Redan för 10 år sedan, år 2008, startade vi upp Poängjakten. 

Poängjakten finns för att inbjuda och motivera till tävling. 

Tävlande ekipage samlar poäng efter ett givet system på 

klubbtävlingar, externa tävlingar, blåbär-, lingon-, hallon-

tävlingar. 

Vid årets slut utses 6 pristagare i poängjakten: Flitiga Lisa –

det ekipage som tävlade mest, oavsett resultat och gren, 

Bästa ridskoleekipage, Bästa hoppekipage, Bästa 

dressyrekipage, Bästa WE-ekipage. Självklart utses även en 

Totalsegrare som får förvalta en stor vandringspokal. 

Prisutdelning sker vid årsmötet i februari.



Pristagare Poängjakten 2018 

Bästa dressyrekipage – Anna Billefält

Bästa WE-ekipage – Karin Andersson

Bästa ridskoleekipage – Denise Pilebro

Flitiga Lisa – Matilda Örling

Bästa hoppekipage – Matilda Örling

TOTALSEGRARE – Matilda Örling



Klubbmästare 2018

• Hoppning kat B + C (ridskoleekipage) – Lisa Amberg – Glyncoch Miss Jones

• Hoppning kat D (ridskoleekipage) – Viola Lindström – Gulli Nare

• Hoppning ridhäst (ridskoleekipage) – Mathilda Wallin – Vardalar West

• Hoppning kat B + D (egen-häst-ekipage) – Matilda Örling – Mis Maise Raine

• Hoppning ridhäst (egen-häst-ekipage) – Anna Billefält – Laerkenborgs Argon

• Dressyr kat B (egen-häst-ekipage) – Molly Morin - Karismas Lilla Kåre

• Dressyr kat D (egen-häst-ekipage) – Alva Lindefors - Charmander

• Dressyr ridhäst (egen-häst-ekipage) – Anna Billefält – Laerkenborgs Argon


