
 
 

 

Protokoll fört vid Hallsta Ridklubbs årsmöte för verksamhetsåret 2021 
Söndag 27 februari 2022 kl. 12.00 på Hallsta ridklubb 
 
§ 1. Mötets öppnande 

Föreningens ordförande Eva Senderovitz förklarade mötet öppnat.  
  
 

§ 2. Fastställande av röstlängd 
Röstlängden för mötet fastställdes efter att alla närvarande skrivit på. 

 

§ 3. Val av ordförande för årsmötet 
Kristoffer Larsson valdes till ordförande för årsmötet.  

 

§ 4. Anmälan av styrelsens val av sekreterare för årsmötet 
Maria Adolfsson anmäldes som styrelsens val av sekreterare för årsmötet och valdes till sekreterare. 

 

§ 5. Val av protokolljusterare och rösträknare 
Michelle Tirroniemi och Daniel Järlestig valdes att justera dagens protokoll samt vid behov fungera 
som rösträknare. 

 

§ 6. Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes. 

 

§ 7. Fastställande av om årsmötet blivit i laga ordning utlyst 
Det fastställdes att årsmötet utlysts i laga ordning. 

 

§ 8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna 
Verksamhets- och förvaltningsberättelserna behandlades och lades till handlingarna. 

 

§ 9. Behandling av revisorernas berättelse 
Revisionsberättelsen behandlades och lades till handlingarna. 

 

§ 10. Fastställande av balans- och resultaträkning. 
Balans- och resultaträkningarna behandlades, fastställdes och lades till handlingarna. 

 

§ 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året, 2021.  

 

§ 12. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för året 
Verksamhetsplan och aktuell budget för 2022 behandlades och fastställdes.  

 

§ 13. Fastställande av årsavgifter för nästkommande år  
Styrelsens förslag till årsmötet är oförändrade avgifter, 260 kr för junior och 360 kr för senior. Mötet 
beslutade enligt förslaget. 

 

§ 14. Beslut om antalet ledamöter och suppleanter inom ramen för det i, § 24 andra stycket, angivna 
antalet 
Antalet ordinarie styrelseledamöter fastställdes till åtta ordinarie ledamöter inklusive den som 
anmäls från HARKUS plus ordförande, fem suppleanter inklusive den som anmäls av HARKUS.  

 

§ 15. Val av ordförande för föreningen 
Eva Senderovitz valdes 2021 till ordförande i föreningen för en tid på två år, inget val genomförs i på 
detta möte. 

 



 

§ 16. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter 
Daniel Järlestig, ordinarie ledamot, omval 2 år 
Nora Åkerström, ordinarie ledamot, omval 2 år 
Maria Adolfsson, ordinarie ledamot, omval 2 år 
Katja Bergman, suppleant, nyval 1 år 
Frida Häggström, suppleant, nyval 1 år  
Anna-Karin Bouvin, suppleant, nyval 1 år  
Linda Kohlén, suppleant, nyval 1 år  
 

§ 17. Anmälan av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av ungdomssektionen 
Från ungdomssektionen anmäldes Julia Hagström som ordinarie ledamot och Ellen Åkerström som 
personlig suppleant. 

 

§ 18. Fastställande av ev. sektioner förutom ungdomssektion (se § 24) 
Fastställande av eventuella övriga sektioner är inte aktuellt. 

 

§ 19. Val av två revisorer och en revisorssuppleant 
Hans Tejnung och Camilla Augrell valdes till revisorer och Therese Björklund valdes till 
revisorssuppleant för en tid på ett år.  

 

§ 20. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen 
Antalet ledamöter i valberedningen fastställdes till 1 ordförande och 2 ledamöter.  

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

Till ledamöter i valberedningen för en tid på ett år valdes Malin Larsson (ordförande), Anna Gullberg 
(ledamot) och Linnea Granqvist (ledamot).  

 
§ 22. Val av ombud till Ridsportförbundets och Distriktets allmänna möten och ev. andra möten där 

föreningen har rätt att representera med ombud 
Det delegerades till styrelsen att utse dessa ombud.  

 

§ 23. Övriga ärenden som enligt 14 § kan upptagas till beslut på årsmöte 
Inga övriga frågor lyftes. 

 

§ 24. Årsmötets avslutande 
Mötesordförande Kristoffer Larsson tackade för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat. 

 

Vid protokollet:   Justeras: 
 
 

______________________________  ______________________________  
Maria Adolfsson  Daniel Järlestig 
Av årsmötet vald sekreterare Av årsmötet vald justerare 
 
Justeras: Justeras: 
 
 
______________________________  ______________________________ 

Kristoffer Larsson Michelle Tirroniemi 
Av årsmötet vald ordförande Av årsmötet vald justerare 
 


