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Årsmöte 

Ridklubben Norrtälje Ryttare 

Org.nr 814400-4853 
 

Art:   Årsmöte 

Tid:   2021-02-21 kl 15.00-16.00 

Plats:  Digitalt via MS Teams 

 

§ 1 Mötets öppnande  

Erika Örling hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 

 

§ 2 Fastställande av röstlängd 

Röstlängden består av närvarande medlemmar som är minst 15 år. 15 medlemmar deltar. 

Årsmötet fastställer röstlängden.  

 

§ 3 Val av ordförande av mötet 

Efter förslag väljer mötesdeltagarna enhälligt Victor Sundberg till ordförande. 

 

§ 4 Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet 

Efter förslag väljer mötesdeltagarna enhälligt Cecilia Kotsakidis till sekreterare. 

 

§ 5 Val av protokolljusterare och rösträknare 

Efter förslag väljer mötesdeltagarna Boel Rensvik och Leila Bull som protokollsjusterare och 

rösträknare.  

 

§ 6 Fastställande av dagordning 

Den föreslagna dagordningen fastställs. 

 

§ 7 Utlyst i laga ordning 

Årsmötet har annonserats på hemsidan och material har gjorts tillgänglig på hemsidan. 

Mötesdeltagarna finner att årsmötet är utlyst i laga ordning.  

 

§ 8 Behandlingar av verksamhets- och förvaltningsberättelserna  

Erika Örling och Leila Bull tar muntligt upp några punkter ur berättelserna varefter 

verksamhets- och förvaltningsberättelserna läggs till handlingarna. 

 

§ 9 Revisorernas berättelse 

Anna Lundberg tar upp hur revisorerna genomfört sitt arbete. Revisionsberättelsen finns 

bilagd i verksamhetsberättelsen.  

 

§ 10 Fastställande av balans- och resultaträkningarna 

Årsmötet fastställer balans och resultaträkningen. 

 

§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Revisorerna föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna året.  

Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet. 

 

§ 12 Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår 

Verksamhetsplan och budget har gjorts tillgänglig på hemsidan.  

Årsmötet fastställer verksamhetsplan och budget. 
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§ 13 Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år 2022 

Sv Ridsportförbundet har inte aviserat om höjningar. Styrelsen föreslår att medlemsavgiften 

för 2022 ligger kvar på samma nivå som 2021. 

Årsmötet fastställer medlemsavgiften enligt styrelsens förslag. 

 

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

Nya stadgar 

Sv Ridsportförbundet har tagit fram nya typstadgar som är mer av en omstrukturering än 

ändring av innehåll. Ridklubben utgår från dessa. En nyhet är att det möjliggörs för att 

använda registrerat revisionsbolag som revisor istället för lekmannarevisor. 

Årsmötet godkänner de nya stadgarna. 

 

 

 

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

andra stycket (stadgarna) angivna antalet  

Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av ordförande samt minst 5-7 ordinarie och som mest 2 

suppleanter samt 1 representant för Ungdomssektionen med personlig suppleant. 

Årsmötet beslutar enligt stadgarna.  

 

§ 16 Val av ordförande för föreningen 

Valberedningen föreslår att Erika Örling välj som ordförande på 1 år och Suss Forssman 

Thullberg väljs som vice ordförande på 2 år. Suss Forssman Thullberg föreslås vidare att 

väljas till agerande ordförande till 2021-08-31. Orsaken är att Erika Örling fram till den 

tidpunkten är operativ verksamhetschef och därmed föredraganden vid styrelsemöten.  

Årsmötet godkänner valberedningens förslag. 

 

§ 17  Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter 

Årsmötet följer valberedningens förslag och väljer: 

• Ordinarie ledamöter på 2 år (till år 2023): Suss Forssman Thullberg, ledamot tillika 

vice ordförande (omval), Jimmy Karlsson (nyval), Victor Sundberg (nyval) och 

Tommy Evin (nyval). 

• Suppleanter på 1 år (2022): Boel Rensvik och Cecilia Kotsakidis (båda omval) 

Till protokollet anges att ordinarie ledamöterna Li Karlsson och Susanne Elvermark 

mandatperiod löper på 2 år till år 2022 (valdes vid årsmötet år 2020). 

Årsmötet godkänner valberedningens förslag. 

 

§ 18 Anmälan av ungdomssektionen vald ledamot jämte personlig suppleant 

Årsmötet fastställer Ungdomssektionens representant, Susanne Elvermark, i styrelsen. 

 

§ 19 Fastställande av eventuella sektioner förutom ungdomssektion (se §27 

stadgarna) 

Föreningen har inte fler sektioner än ungdomssektionen. 

 

§ 20 Val av två revisorer och revisorssuppleanter 

Styrelsen föreslår en övergång till registrerat revisionsbolag under året och således upphandla 

kompletterande auktoriserad revisor med expertis inom föreningsrevision. De kvarstående 

förtroende revisor och revisorssuppelant bistår i överlämnande.  

 

Årsmötet beslutar i enlighet med styrelsens förslag.  

 

Årsmötet uppdrar till styrelsen att upphandla revisorsbolag. 
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Till protokollet noteras att Karin Nola, ordinarie revisor, och Anneli Karlsson, revisors-

suppelant, valdes på två år vid årsmötet 2020 men har kvar sina uppdrag längst fram till och 

med överlämning till externt revisionsbolag. 

 

§ 21 Beslut om antalet ledamöter i valberedningen  

Årsmötet beslutar att valberedningen ska bestå av en ordförande (sammankallande) och en 

ordinarie ledamot samt en adjungerad ledamot. 

 

§ 22 Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen 

Årsmötet väljer Andera Lööb till ordförande och Carola Viklund till ordinarie ledamot. Båda 

valda till år 2022. 

 

§ 23 Val av ombud till Svenska Ridsportförbundets och distriktets möten där 

föreningen har rätt att representera med ombud 

Förslag lämnas om årsmötet kan överlåta till styrelsen att välja ombud till respektive möte. 

Årsmötet beslutar enhälligt att överlåta till styrelsen att utse ombud till möten 

 

§ 24 Sammanträdets avslutet 

Mötets ordförande förklarar årsmötet avslutat och tackar för idag.  

 

 

 

 

Victor Sundberg  Cecilia Kotsakidis 

Årsmötets ordförande Årsmötets sekreterare   

 

 

 

 

    

Boel Rensvik  Leila Bull 

Justerare  Justerare 

 


