
 

Kallelse till  
digitalt årsmöte 

 
Söndag 27/2 kl. 18:00 

 
 
Skövde Ryttarförening kallar till digitalt årsmöte söndagen den 27/2 kl. 18:00.  
Med anledning av rådande läge med Covid-19 och medföljande omständigheter 
genomförs mötet digitalt. Mötet är öppet för alla medlemmar.  
Årsmöteshandlingar publiceras på vår hemsida samt på anslagstavlor på Kultomten. 
 
 
Anmälan om deltagande vid årsmötet sker till:  
https://forms.office.com/r/UyHmBtf9R7 
senast onsdagen den 23/2. 
 
Länken till mötet får du via mail när du har anmält dig.  
För er som delar hushåll ber vi er att ansluta separat till mötet, för att underlätta ev. 
röstning samt upprättande och kontroll av röstlängd. 
 
 
Att tänka på:  

• Inloggning till mötet kan ske från kl. 17:30 den 27/2. 

• Följ bifogad anvisning för inloggning till zoom-möte. 

• Mikrofon ska vara avstängd tills man får ordet. 

• Begär ordet genom att skriva i chatten. 

• Omvänd acklamation vilket innebär: ”Vi beslutar att… någon däremot?”  
Om det är tyst slås klubban i bordet. Om någon är emot skriver man i chatten 
eller slår på mikrofonen och avbryter.  

• Vid eventuell omröstning instrueras mötesdeltagarna. 
 
 

 
Du kan även anmäla dig via denna QR-kod och fylla i uppgifterna. 

 
 
 

Varmt välkomna! 
 
 
 

https://forms.office.com/r/UyHmBtf9R7


 

Dagordning 
 
 

 
1.  Mötets öppnande 

2.  Fastställande av röstlängd  

3.  Val av ordförande för mötet 

4.  Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet 

5.  Val av protokolljusterare och rösträknare 

6.  Fastställande av föredragningslista 

7.  Fastställande av om mötet blivit utlyst på rätt sätt 

8.  Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser  

9.  Revisorernas berättelse 

10. Fastställande av balans- och resultaträkning  

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

12. Fastställande av årsavgift för nästkommande år 

13. Övriga ärenden som enligt 15 § kan upptas till beslut på årsmöte.  

13.1 Tillägg till stadgarna 18 §: ”Val av kassör för föreningen” 

13.2 Ändring av stadgarna 18 §: ”Val av 3–5 ledamöter” 

13.3 Val av hedersmedlemmar 

14. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i 24 § 

andra stycket angivna antalet 

15. Val av ordförande för föreningen 

16. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter 

17. Fastställande av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av  

      ungdomssektionen 

18. Fastställande av eventuella sektioner förutom ungdomssektion (27 §) 

19. Val av två revisorer och en revisorssuppleant eller registrerat revisionsbolag 

20. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen 

21. Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen 

22. Val av ombud till SvRFs och distriktets allmänna möten och eventuella andra 

möten där föreningen har rätt att representera med ombud. 

23. Sammanträdets avslutande. 


