
 
 

Årsmötesprotokoll 2023-02-18                                                                       
Karlstad Ridklubb org-nr.873200–1204                                                             
Plats: Karlstads ridklubb cafeterian                                                                                      

§1 Mötets öppnande  
Ordförande Inger Edfors hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§2 Fastställande av röstlängd   
Röstlängd fastställdes genom att närvarolista upprättades. Vid mötet deltog 24 medlemmar, alla 
med rösträtt. 

§3 Val av ordförande för mötet  
Till ordförande för mötet valdes Gunilla Cassing Fällman. 

§4 Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet 
Styrelsen anmälde Ami Cooper, vilken valdes till sekreterare för mötet. 

§5 Val av protokolljusterare och rösträknare   
Karin Johansson och Nils Lidén valdes till mötets justerare, tillika rösträknare.  

§6 Fastställande av dagordning  
Årsmötet beslutade att fastställa den förelagda dagordningen.  

§7 Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst  
Årsmötet beslutade att mötet utlysts i enlighet med stadgarna. 

§8 Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser  
Inger Edfors, Malin Stensson, Ami Hansson Cooper och Matilda Rosengren redogjorde för 
verksamhetsåret 2022. Vi lägger ett år bakom oss där verksamheten har varit påverkad av det 
ekonomiska läge som råder i Sverige och världen i stort. I slutet av 2022 hade föreningen knappt 
400 medlemmar. Lektionsverksamheten har kunnat genomföras med ca 320 uppsittningar per 
vecka. Samarbetet med Realgymnasiet som startade terminen HT-21 med en grupp elever har 
fortsatt. Fixardagar har anordnats vid fyra tillfällen under året. Därutöver har en fixargrupp fortsatt 
att bidra till anläggningens underhåll. Underlaget i ridhuset har fyllts på och dräneringen av hagarna 
har fortsatt med etapp 2. Cafeterian har öppnat igen i regi av föreningen JAG och har även haft 
öppet vid aktiviteter och tävlingar. Fyra planerade tävlingar har kunnat genomföras. Medlemmarna 
har vid dessa bidragit som funktionärer med motsvarande 250 arbetsdagar i ideella insatser. Ett 
engagemang som är ovärderligt för föreningen. Usek har kunnat genomföra flera aktiviteter, som 
en lyckad lucia show i slutet av året, men också barnkalas och övernattningar. Föreningen har 
trogna sponsorer, men det har under året generellt varit svårare att få sponsorbidrag.  

Årsmötet godkände verksamhets- och förvaltningsberättelser och dessa lades till handlingarna. 

§9 Revisorernas berättelse  
Runar Skoglund och Karin Fallander Sveder har varit revisorer för 2022. Revisor Runar Skoglund 
redogjorde för ansvarsfördelningen mellan styrelse respektive revisorer, samt läste upp 
revisorernas berättelse. Revisorerna har fortlöpande fått resultat- och balansrapporter. Revisorerna 
har granskat styrelsens arbete och den ekonomiska redovisningen och inte funnit något att 



 
 

anmärka på och tillstyrker därför att styrelsen beviljas ansvarsfrihet. Årsmötet godkände 
revisorernas berättelse och la den till handlingarna.  

§10 Fastställande av balans- och resultaträkning för 2022  
Inger Edfors redogjorde för resultat- och balansräkning. Årsmötet beslutade att fastställa resultat- 
och balansräkningen för 2022 (-121 712 kr, respektive 4 275 510 kr) 

§11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  
Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2022. 

§12 Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2023  
Styrelsen utgår från att 2023 ska bli ett mer normalt år jämfört med föregående, med reservation 
för det ekonomiska läget i omvärlden. För att utveckla verksamheten och stärka medlemmarnas 
ideella engagemang är en planerings- och inspirationsdag planerad. Styrelsen vill också bättre 
synliggöra det arbete som görs i föreningen, via hemsidan och anslagstavlorna. Flera aktiviteter 
såsom klubbtävlingar, föreläsningar och clinics är inbokade. Några hästar/ponnyer behöver 
pensioneras och nya är på väg in i verksamheten. Anläggningen behöver fortsatt renoveras vad 
gäller bl.a. fasad, fönster och boxar där medel för vissa åtgärder beviljats av kommunen. 
Dräneringen av hagar fortsätter, med medel beviljade av Länsstyrelsen och kommunen. För att på 
sikt kunna ha en lösdrift behöver planeringsarbetet fortsätta under året. Usek vill under året stärka 
ungdomsverksamheten och anordna aktiviteter i större utsträckning, men också fräscha upp 
uppehållsrummet.  

Inger Edfors redogjorde för den av styrelsen föreslagna budgeten för 2023.  

Årsmötet beslutade att fastställa föreslagen verksamhetsplan och budget för 2023. 

§13 Fastställande av medlemsavgift för 2024 
Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för 2024 skall höjas med 20 kr för juniorer och seniorer 
och 30 kr för familj p.g.a. höjd avgift för olycksfallsförsäkringen. Medlemsavgifterna för 2024 blir 
därmed: juniorer 360 kr, seniorer 510 kr och för familj 910 kr.  

§14 Övriga ärenden som enligt stadgarna §15 kan upptas till beslut på årsmöte   
Det har inte kommit in några motioner inför årsmötet.  

§15 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i stadgarna §24, 
andra stycket angivna antalet  
Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag att styrelsen skall bestå av 8 ledamöter och 3 
suppleanter. En av de ordinarie ledamöterna, samt personlig suppleant till denna, utses av 
ungdomssektionen. 

§16 Val av ordförande för föreningen 
Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag att utse Inger Edfors som ordförande för 
föreningen fram tills nästa årsmöte, med omedelbar justering. 

§17 Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter   
Valberedningens förslag till ledamöter (mandattid 2 år): 

1. Charlotte Carlsson (1 år kvar) 
2. Ami Hansson Cooper (1 år kvar) 
3. Jana Ehn (1 år kvar) 
4. Jaymie Grahn (nyval 2 år) 



 
 

5. Erica Hinders (omval 2 år) 
6. Joakim de Jong (1 år kvar) 
7. Karin Wadman-Adeen (omval 2 år) 
8. Ungdomssektionens representant (utsedd av U-sek) 

Årsmötet beslutade att välja ledamöter enligt valberedningens förslag, med omedelbar justering.  

Valberedningens förslag till suppleanter (mandattid 1 år):   

1. Therese Aitman (nyval 1 år) 
2. Helena Svensson (nyval 1 år) 
3. Ungdomsledamotens personliga suppleant (utsedd av U-sek). 

Årsmötet beslutade att välja suppleanter enligt valberedningens förslag, med omedelbar justering. 

§18 Fastställande av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av Ungdomssektionen   
Matilda Rosengren är utsedd till ungdomssektionens representant med Tova Johnsson som 
personlig suppleant. 

§19 Fastställande av eventuella sektioner förutom ungdomssektion (se stadgarna §22)   
Inga ytterligare sektioner skall finnas vid Karlstad Ridklubb. 

§20 Val av två revisorer och en revisorssuppleant     
Valberedningens förslag till revisorer (mandattid 1 år): 

1. Runar Skoglund (omval 1 år)  
2. Karin Fallander Sveder (omval 1 år).  

 
Valberedningens förslag till revisorssuppleant 

1. Vakant. 

Årsmötet beslutade att välja revisorer enligt valberedningens förslag.  

§21 Beslut om antalet ledamöter i valberedningen  
Årsmötet beslutade att valberedningen, i enlighet med valberedningens förslag, skall bestå av sex 
ledamöter, varav en ordförande, och två suppleanter.  

§22 Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen  
Valberedningens förslag till valberedning (mandattid 1 år):   

1. Lisa-Marie Sallas (sammankallande, omval 1 år)  
2. Mina Keyvani (nyval 1 år) 
3. Emilia Nordberg (omval 1 år) 
4. Terese Svensson (nyval 1 år) 
5. Maja Wilhelmsson (omval 1år) 
6. Vakant 

Suppleant 

1. (vakant) 
2. (vakant). 

Årsmötet beslutade att välja valberedning enligt ovanstående förslag. Uppdras till styrelsen att 
besluta om ytterligare ledamot, efter förslag av valberedningen senast hösten 2023.  

§23 Val av ombud till SvRF:s och distriktets allmänna möten och eventuella andra möten där 
föreningen har rätt att representera med ombud  



 
 

Som ombud till Svenska Ridsport Förbundets och distriktets möten samt eventuella andra möten 
där föreningen har rätt att representera med ombud utsågs ordförande eller den ordföranden 
utser.  

§24 Mötets avslutande   
Mötets ordförande tackade och avslutade mötet. 

Efter årsmötet avtackades avgående de ledamöter i styrelse och valberedning som var närvarande, 
samt webmaster Nils Lidén och verksamhetschef Malin Stenson med blommor. 

 

 

 

Gunilla Cassing Fällman, ordförande datum 

 

 

 

Ami Cooper, sekreterare                                                     datum 

 

 

 

Nils Lidén, justerare                                                             datum 

 

 

 

Karin Johansson, justerare                                                 datum 


