
 
Protokoll för Årsmöte/ Medlemsmöte den 13 februari 2005 
Plats: bagarstugan, Ekobyn. 
 
Närvarande: Lisa Åkerlund, Kenneth Taavo, Håkan Sjunnesson, Carina Viklund, Catarina 
Öberg, Anna-Karin Sandberg, Hanna Eriksson, Sofia Eriksson, Charina Wentling, Jessika 
Hedlund, Liselotte Persson, Therese Landmark, Magnus Eklund, Frida Eklund, Viveca Palo, 
Ulla Lindqvist, Elvira Zettervall, Elin Palo, Veronica Gustavsson och 
Anna–Karin Sundberg.  
 
Dagordning Årsmöte: 
 
Val av ordförande för mötet 
Anmälan av styrelsens val av sekreterare för mötet 
Upprättande av röstlängd 
Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet 
Godkännande av bokslut och verksamhetsberättelse avseende år 2004. 
Beviljande av styrelsens ansvarsfrihet. 
Fastställande av dagordning 
Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen av för det i 
§ 17 andra stycket angivna antalet 
Val av ordförande i föreningen för en period om ett år 
Val av övriga styrelseledamöter 
Fastställande av eventuella sektioner 
Val av en revisor och en revisorsuppleant 
Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen 
Fastställande av årsavgifter 
Övriga ärenden 
*Val av två representanter till Norrbottens ridsportförbunds   
distriktsårsmöte 2005-03-19 
 
Till ordförande för mötet valdes Lisa Åkerlund 
Till mötets sekreterare valdes Carina Viklund 
Alla närvarande på mötet fungerade som röstlängd istället för valberedning. Direktval 
genomfördes på årsmötet. 
Till justeringsmän valdes Viveca Palo och Charina Wentling. 
Lisa läste upp verksamhetsberättelsen för år 2004 och Håkan redogjorde för 
föreningens ekonomi. Mötesdeltagarna godkände verksamhetsberättelse, årsredovisning 
och bokslut. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 
Den av ordföranden givna dagordningen godkändes av övriga mötesdeltagare. 
Det beslutades att styrelsen skall utökas till 7 ledamöter. 
På årsmötet valdes Lisa Åkerlund som ordförande i Ridsällskapet Balans i ytterligare 
1 år.  
 
 



Håkan Sjunnesson slutar sitt uppdrag som kassör och ersätts av Charina Wentling som       
valdes till kassör i 2 år framåt, till år 2007. 
Föreningens tidigare valda sekreterare, Carina Viklund tackade ja att fortsätta sin  
mandatperiod till år 2006. 
Åsa Järvi deltog inte på årsmötet men har vid förfrågan tackat ja till att fortsätta som  
ledamot under sin mandatperiod till år 2006. 
Catarina Öberg omvaldes som ledamot i 2 år, till år 2007. 
Viveca Palo valdes som ny ledamot i styrelsen för 2 år, till år 2007. 
Veronica Gustavsson valdes som ny ledamot i styrelsen för 2 år, till år 2007. 
Jenny Sjunnesson lämnar sitt uppdrag som gemensam suppleant och ersätts av  
Liselotte Persson som valdes som gemensam suppleant för 2 år, till år 2007. 
 
Kenneth Tavo omvaldes till revisor för 1 år framåt, till år 2006. 
Till revisorsuppleant för 1 år, till 2006 omvaldes Annika Taaveniku som ej deltog på  
mötet, men har vid förfrågan tackat ja. 
 
Det beslutades att direktval skulle genomföras på årsmötet av valbara medlemmar. 
Beslut om sektioner; det beslutades att föreningen har en aktiv ungdomssektion utan 
indelning. 
 
Medlemsavgifter år 2005:  
På mötet beslutades att årsavgiften fortsätter vara 200 kr för medlem och  
80 kr för stödmedlem. Avgiften kan även delas upp terminsvis med  
betalningsdatum; 15 januari för vårtermin och 15 juli för hösttermin. 100 kr       
per medlem/termin och stödmedlem 40 kr/termin. 

 
Till Distriksårsmötet den 19 mars skall föreningen skicka 2 representanter från 
styrelsen. 
Det är andra året vi deltar och vi skall rösta för första gången med 2 röster…. 
Beslut kunde ej tas på årsmötet, ärendet delegeras till styrelsen. 
 
Håkan Sjunnesson (och Jenny som ej var närvarande) avtackades för sina uppdrag i  
Ridsällskapet med blommor, dikt och presenter. 
      
Årsmötet avslutas 
Protokoll skrivet av: 
 
Carina Viklund, sekreterare Ridsällskapet Balans 
 
Justeringsmän av protokollet den 13 februari 2005 
 
 Charina Wentling                                                                         Viveca Palo 
 
 
 
 
 
 
 



Dagordning Medlemsmöte 13 februari 2005: 
 
• Filmvisning Luciafirandet 12/12 2004 – Luciatåg och kadrilj 
• Vårterminsplanering – vad händer? 
     Medlemsfest, Stall Balansdag m.m 
• Uppföljning och utvärdering REA i stallet 
• Trafiksäkerheten i Björsbyn – vad har hänt under 2004 ? 
• Balansbladets sommarnummer 2005. 
• Ungdomssektionen/aktiviteter 
• Stall Balans hemsida på Internet www.stallbalans.se  
• Klubben online 
• Övriga frågor                                                                                                             
 
• Vårterminsplanering – vad händer ? Vi har fått önskemål/ förfrågan om en 
       medlemsfest . Förra året hade vi vår första medlemsfest. Vi som var där hade 
 väldigt trevligt med pizza, ”Småstjärnor” och lekar. 
       Då höll vi till i bagarstugan, vi var 24 personer. Nu reserverar vi även byagården 
      eftersom vi tror att intresset att delta kommer att öka denna gång.  
      Pizzeria Izmir är tillfrågade som pizzaleverantörer. Karaoke finns på förslag till  
      programinnehåll. Datum för Medlemsfesten beslutades efter kontakt med 
 lokalansvariga att bli LÖRDAG 9 APRIL KL. 17.30. Ungdomarna kommer att ha 
 planeringsmöten inför medlemsfesten med start 5 mars kl. 11.00. Program görs efter 
 medlemmarnas önskemål. Anmälningslistor för festen anslås i stallet inom kort. 
 
      Datum för Stall Balansdagen beslutades att bli söndagen den 22 maj med första start  
      Kl. 9.00. Reservdatum blir 28 maj med samma starttid. 
 
      Planeringskalender för hela vårterminen 2005 kommer att anslås på hemsidan och i  
      stallet. 
 
• Uppföljning och utvärdering av REA i stallet; Nybörjarsatsningen med  
     reducerade avgifter har börjat på onsdagar kl: 17. 
      Ponnypromenader med reducerad avgift, 40 kr/ 30 min. börjar lördag den 26 
 februari 
      kl: 12.00 med 2 grupper efter varandra. 
      Utbildningssatsningen i dressyr och hoppning börjar samma datum ca kl: 13.00, 
 med 2 grupper efter varandra. 
      Reduktion har även lagts på samtliga medlemmars ridavgifter för vårterminen 2005. 
      55 000 kr är den totala summan i handslagspengar som Ridsällskapet fördelat  i  
      ovanstående projektsatsningar. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.stallbalans.se/


 
• Trafiksäkerheten i Björsbyn – vad har hänt under år 2004 ? 
     Under 2004 har Ridsällskapet och övriga föreningar i Björsbyn arbetat aktivt för att  
      förbättra trafiksäkerheten i byn. Väg 597 som går genom Björsbyn har 
 uppmärksammats i media ett flertal gånger under år 2004. Listor med ca 600 namn 
 för en belyst cykelväg samt krav på en hastighetssänkning överlämnades till 
 kommunalråd Karl Petersen 6 april 2004. 
      Skrivelser har skickats in till Vägverket i juni – 04, Länstyrelsen i november – 04. 
      Möten har hållits i byagården; 21 september med Tekniska nämnden och 28 oktober 
      med Vägverket. 
      Under år 2005 har Vägverket Region Norr lovat göra en bristanalys av väg 597. 
      Styrelsens nyförvärv, Viveca Palo som själv bor i byn, tänker se till att Ridsällskapet  
      fortsätter den aktiva processen i detta arbete tillsammans med Carina Viklund som 
 varit Ridsällskapets kontaktlänk i denna fråga tidigare. Carina fortsätter men 
 överlämnar huvudansvaret till Viveca. Trafiksäkerhet är en fråga som 
 fortsättningsvis kommer att ha hög prioritet i Ridsällskapets arbete !! 
 
• Balansbladets sommarnummer; delas ut senast vecka 23. Förberedelse för 
 tryckning påbörjas efter Stall Balansdagen 22 maj 2005. 
      Bidrag till tidningen; noveller, serier m.m kan lämnas i den svarta brevlådan senast 
 1 juni 2005. 
 
• Ungdomssektionen – aktiviteter; ungdomarna kom med förslag på mötet. 
 Beslut om 
     att Jessika Hedlund och Sofia Eriksson planerar för ett anslag i stallet. Förslag som  
      Tacokväll, grillkväll med brännboll, Haloweenfest och teckningstävling kom upp. 
      Datum för ett första möte; 6 mars kl: 11.30 i stugan vid stallet. 
 
• Stall Balans hemsida www.stallbalans.se ; Vi sätter in planeringskalendern 
 med datum och tider så fort den är klar. 
 
• Klubben online; innebär att man i framtiden kommer att kunna söka LOK – stöd 
      direkt via Internet. Detta system genomförs fullt ut 2006. 
 
• Övriga frågor; 7 säkerhetsvästar är beställda från Aeris. Total kostnad 5 600 kr. 
     Leverans till stallet i mars. 
      Vi har fått inbjudan att delta i Pollux Ridskolecup. Tävlingen läggs som 
 klubbtävling på den egna ridskolan. Vi planerar att göra reklam för Pollux och på så 
 sätt delta i samband med kommande Stall Balansdag 22 maj. 
      Vi planerar att beställa ridmärken för nybörjarnivå från Svenska 
 Ridsportförbundet. 
      Styrelsemiddag på Waldorf den 12 mars på kvällen. Tid meddelas senare. 
 
 Mötet avslutas 
 
 Protokoll skrivet av: 
  
 Carina Viklund, sekreterare Ridsällskapet Balans 

http://www.stallbalans.se/

