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§1

Mötet öppnas
Ordförande hälsar välkomna och öppnar mötet.

§2

Fastställande av röstlängd
23 personer närvarade under mötet varav 15 röstberättigade.

§3

Val av ordförande av mötet
Anna Nilsson väljs till årsmötets ordförande.

§4

Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet
Johanna Malm väljs till sekreterare för årsmötet.

§5

Val av protokolljusterare och rösträknare
Sebastian Johannesson väljs som justerare och rösträknare.

§6

Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan godkänns.

§7

Fastställande av om mötet har blivit utlyst på rätt sätt
Årsmötets utlysning godkänns.

§8

Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser 2021
Verksamhets- och förvaltningsberättelsen lästes upp och godkändes.

§9

Revisorernas berättelse
Hanna Martinsson läste upp revisorernas berättelse som godkändes av årsmötet.

§10

Fastställande av balans- och resultaträkning
Balans – och resultaträkning godkändes.

§11

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet.

§12

Fastställande av verksamhetsplan 2022 och ekonomisk plan för kommande
verksamhetsår
Verksamhetsplan och ekonomisk plan för 2022 lästes upp och godkändes.
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§13

Fastställande av årsavgift för nästkommande år 2023
Beslöt att vårt påslag över ridsportförbundet ska vara samma varje år oavsett om de
höjer sin avgift eller inte.

§14

Övriga ärenden som enligt §15 kan upptas till beslut på årsmötet
Beslöt att göra några ändringar i stadgarna enligt Ridsportförbundets
rekommendationer.
- Ordet budget byts ut mot ekonomisk plan
- Datum för årsmöte ändras till 15 mars istället för sista februari
- Antal styrelseledamöter ändras till maximalt 10 istället för 9

§15

Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för för det i 24§
andra stycket angivna antalet
Antal styrelseledamöter beslutades enligt stadgarna vara 10 och antal suppleanter 0.

§16

Val av ordförande för föreningen
Anna Nilsson väljs som ordförande för år 2022.

§17

Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
Följande styrelseledamöter valdes till år 2024:
Kim Dahlman
Sebastian Johannesson
Robert Skarström
Martina Hellström
Hanna Martinsson
Följande styrelseledamöter väljs på nytt år 2023
Lizette Ragneheim
Jenny Galborgen
Evelina Tangen
Johanna Malm
Ungdomsrådsrepresentant: Annie Holmström

§18

Fastställande av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av
ungdomssektionen
Annie Holmström väljs till ordinarie ungdomsledamot och Michelle Jacobsson väljs till
personlig suppleant.

§19

Fastställande av sektioner förutom ungdomssektionen
Tävlingssektion bestående av:
Aminda Sandström
Liselotte Emanuelsson
Lizette Ragneheim
Martina Hellström
Julia Jensen
Therese Karlsson
Johanna Malm
Anna Nilsson
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Evelina Tangen
Annie Näseth
Det planeras även att starta en byggsektion under år 2022.

§20

Val av två revisorer och en revisorssuppleant
Pontus Gyllenberg och Emma Aronsson valdes till revisorer. Årsmötet beslöt att frångå
stadgarna och inte ha en revisorssuppleant år 2022.

§21

Beslut av antal ledamöter i valberedningen
Beslöt att ha 1 ledamot i valberedningen.

§22

Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen
Camilla Eriksson valdes till ordförande och Emelinn Rosenbaum valdes som ledamot i
valberedningen.

§23

Val av ombud till SvRFs och distriktets allmänna möten och andra möten där
föreningen har rätt att representeras med ombud
Årsmötet beslöt att lämna denna fråga till styrelsen att utse på kommande
styrelsemöte.

§24

Årsmötet avslutas
Ordförande avslutar mötet

Dals-Ed 2022-02-19
……………………………………..
Anna Nilsson, ordförande

……………………………………..
Johanna Malm, sekreterare

……………………………………..
Sebastian Johannesson, justerare
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