
1 

 

Skövde Ryttarförening 

Protokoll 
Årsmöte 

 
27/2–2022  Digitalt 
 

 
1. Mötets öppnande 

Mötet öppnades av ordförande Annika Dahlin. 

 
2. Fastställande av röstlängd  

Årsmötet valde att fastställa röstlängden till de 7 personer som fysiskt deltog vid 

mötet samt de 21 övriga inloggade via Zoom. 

 
3. Val av ordförande för mötet 

Årsmötet valde Bengt Anderson till ordförande för mötet. 

 

4. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet 

Styrelsen anmälde Madeleine Fröjd som sekreterare för årsmötet. 

 
5. Val av protokolljusterare och rösträknare 

Årsmötet valde Alexandra Hermansson och Rebecka Hjelte. 

 
6. Fastställande av föredragningslista 

Föredragningslistan, tillika dagordning, fastställdes med tillägget av punkt  

12: Fastställande om ansvarsfrihet för Ungdomssektionens styrelse. 

 
7. Fastställande av om mötet blivit utlyst på rätt sätt 

Årsmötet ansåg att mötet blivit i laga ordning utlyst. 

 
8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser  

 
➢ Annika Dahlin presenterade verksamhetsberättelsen för 2021. 
➢ Ridskolechef Leif Medin redogjorde för ridskolans verksamhet 2021. 
➢ Tävlingssektionens verksamhet för föregående samt kommande år 

presenterades av Johanna Krohn. 
➢ Ungdomssektionens ordförande Dalia Toro presenterade 2021 års 

verksamhet. 
➢ Verksamhetens ekonomiska läge presenterade av Annika Dahlin som även 

förklarade att det blivit en kommunikationsmiss mellan föreningen och 

Redovisningscentrum gällande ett bidrag och vart det skulle redovisas i 

bokslutet. 

 

Årsmötet beslutade att fastställa samtliga verksamhets- och 

förvaltningsberättelser och lägga dessa till handlingarna. 
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9. Revisorernas berättelse 

Gunilla Josefsson presenterade revisionsberättelsen och tillstyrkte att styrelsen 

beviljas ansvarsfrihet samt att balans-och resultaträkning fastställs. 

Berättelsen lades till handlingarna. 

 
10. Fastställande av balans- och resultaträkning  

Årsmötet fastställde balans-och resultaträkningen. 

 
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsmötet beviljade den avgående styrelsen ansvarsfrihet för 2021 års räkenskapsår. 

 
12. Fråga om ansvarsfrihet för Ungdomssektionens styrelse 

Årsmötet beviljade ungdomssektionens styrelse ansvarsfrihet för 2021 års 

räkenskapsår. 

 
13. Fastställande av årsavgift för nästkommande år 

Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag att höja medlemsavgifterna, från 

år 2023, till följande: 
Junior 350kr 

Senior 450kr 

Familj 800kr 

 

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

14.1 Tillägg samt ändring av stadgarna 18 § samt 24 §:  

Styrelsen föreslår att första meningen i 24 § ändras till  

”Styrelsen ska bestå av ordförande, kassör samt lägst 3 och högst 5 

ordinarie ledamöter samt lägst 4 och högst 6 suppleanter.”, att det i  

18 § läggs till punkt 17 ”Val av kassör” samt att numreringen på 

efterföljande punkter som följd uppdateras. 

Beslut: Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag att genomföra 

tillägg i stadgarna 18 § samt ändring i 24 § från 2023, med förbehåll att 

dessa godkänns av Svenska Ridsportförbundet. 

 

14.2 Val av hedersmedlemmar 

Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag att utse Robert Lindgren, 

Gunilla Josefsson och Anita Hellberg till hedersmedlemmar. 

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

andra stycket angivna antalet 

Styrelsen ska bestå av ordförande, 5 ledamöter och 4 suppleanter. 

 
16. Val av ordförande för föreningen 

Årsmötet beslutade att låta posten vara vakant. 
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17. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter 

Enligt valberedningens förslag valde årsmötet följande ledamöter: 

Alexandra Hermansson Sittande 1 år 

Madeleine Fröjd  Sittande 1år 

Johanna Krohn  Sittande 1 år 

Hans-Olof Carlson  Omval 2 år 

Marie Lindholm  Nyval 2 år 

 

Enligt valberedningens förslag valde årsmötet följande suppleanter på 1 år: 

Amanda Backhaus  Nyval 

Henny Karlsson  Nyval 

Anna Carlsson  Nyval 
Sofia Lestander  Nyval 

 
18. Fastställande av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av  

Ungdomssektionen 

Ordinarie Dalia Toro och suppleant Philip Carlsson, anmäldes av US. 

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

Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag att föreningen även ska innehålla en 

tävlingssektion. 

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

Årsmötet valde följande revisorer på 1 år: 

 

Revisorer: 

Anna Wärme  omval 

Gunilla Josefsson  omval 

 

Revisorssuppleant: 

Lotten Svensson  omval 

 

21. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen 

Årsmötet beslutade att valberedningen ska bestå av en sammankallande och 2 

ledamöter. 

 
22. Val på 1 år av ordförande och ledamöter i valberedningen 

Årsmötet valde följande att ingå i valberedningen: 

 

Annika Dahlin, sammankallande 

Sunita Cehic Toro 

Vakant 

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

möten där föreningen har rätt att representera med ombud. 

Årsmötet beslutade att ge styrelsen förtroendet att utse dessa vid varje enskilt 

tillfälle. 
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24. Sammanträdets avslutande. 

Årsmötet avslutades av mötesordförande Bengt Anderson som tackade för 

förtroendet och alla närvarande för sitt deltagande och engagemang. 
 

Madeleine Fröjd tackade av de avgående styrelsemedlemmarna Annika Dahlin, Anna 

Johansson, Sabina Behning, Martina Ahlner, Jessica Wänghult, Charita Sandén, 

Sissela Hjerpe, Hanna Adler och Tina Sandrén.  

 

 

 
 

 

 

 

-------------------------------------------------- ---------------------------------------------- 

Madeleine Fröjd   Bengt Anderson 

Sekreterare    Årsmötesordförande 
 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------- ---------------------------------------------- 

Alexandra Hermansson   Rebecka Hjelte 

Protokolljusterare/rösträknare  Protokolljusterare/rösträknare 
 


