
Ungdomssektionens årsmöte 9/2-2014
Närvarande: 11 st. tjejer var närvarande

Ordförande: Klara Söderberg
Sekreterare: Karin Jäderberg
Protokolljusterare: Rebecka Eriksson
Rösträknare: Miranda Wide Irlander

1. Klara Söderberg valdes till ordförande för mötet.

2. Karin Jäderberg valdes av styrelsen som sekreterare för mötet.

3. Alla under 26 år och medlemmar i klubben får rösta under mötet. (dvs. alla 
närvarande)

4. Rebecka Eriksson valdes till protokolljusterare och Miranda Wide Irlander till 
Rösträknare

5. Dagordningen fastställdes.

6. Det fastställdes att Årsmötet var i laga ordning utlyst. 

7. Verksamhetsberättelsen lästes upp av ordföranden och godkändes av alla 
närvarande. Verksamhetsberättelsen fanns utdelad på lösa exemplar för de 
närvarande vid uppläsning. Verksamhetsberättelsen kommer även att läsas upp 
på styrelsens årsmöte den 16 februari. Den kommer även, tillsammans med 
årsmötets protokoll och dagordning, finnas på hemsidan.

8. Ungdomssektionens bokföring räknas med i styrelsens bokföring. 
Ungdomssektionens inkomster under året har varit bra och de mesta av pengarna 
har sparats eller använts till aktiviteter. Pengarna har även använts till ULK- och 
FULK-kurser. 

9. Se punkt 8.

10. Ungdomssektionens styrelse fick ansvarsfrihet för år 2014.

11. Ungdomssektionens styrelse samt närvarande vid mötet kom fram till att 
Ungdomssektionens styrelse ska bestå av 7 ledamöter och två suppleanter. 



Suppleanterna har samma rättigheter som ledamöterna men får dock inte rösta om 
alla ledamöter är närvarande.

12. Klara Söderberg valdes som ordförande för Ungdomssektionens styrelse.

13. Övriga ledamöter vilka valdes på en mandattid om 1 år: Karin Jäderberg, Annika 
Nordquist, Ebba Brömster, Ellen Hjort, Hedvig Åsberg och Maja Hjort. 
Suppleanter vilka även de valdes på en mandattid om 1 år:  Kimberly Sentell, 
Matilda Sundberg. 
Titlar såsom sekreterare, SISU-ansvarig m.m väljs på det första av 
Ungdomssektionens möten, ett såkallat konstituerande möte. 

14. Ungdomssektionens representanter i klubbens styrelse: Ungdomssektionens 
ordförande; Klara Söderberg. Personlig suppleant: Vise Ordförande; Annika 
Nordquist.

15. Ingen valberedning valdes likt tidigare år. Kösystem.

16. Val av Ungdomssektionens ombud till Distrikt-Ungdomssektionen: Ordförande; 
Klara Söderberg, Vice ordförande; Annika Nordquist samt SISU-ansvarige.

17. Ordförande Klara Söderberg bekräftade några av de aktiviteter vilka 
Ungdomssektionen tänkt arrangera under den kommande terminen:
- Käpphäst KM
- Påskäggsjakt
- Knoppkurs i två delar
- Rykttävling
- Bakkväll 
- Pannkakskväll

Övriga ärenden: Utskickande av dagordning till alla av Ungdomssektionens 
styrelsemedlemmar innan varje möte. 

Ungdomssektionens styrelse gick även med på att hjälpa till med skötarsystemet 
samt systemets eventuella aktiviteter och kurser.


