
Digitalt årsmöte 27 februari 2021 Skaraortens Ryttarförening (SoRF) 
 

§1 Mötets öppnande 

SoRFs ordförande Marina Bengtsson hälsar alla välkomna. 

§2 Val av ordförande för mötet 

Judith Fagrell väljs till ordförande 

§3 Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet 

Styrelsen anmäler Emma Andersson som sekreterare 

§4 Fastställande av röstlängd 

Röstlängden fastställdes, se bilaga 1 

§5 Val av protokolljusterare och rösträknare 

Till protokolljusterare väljs Lena Rydefjord och Hans Ekdahl 

§6 Fastställande av dagordning 

Inga övriga frågor har kommit in. Punkt 24 kan därför utgå. Dagordningen fastställs. 

§7 Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst 

Kallelse och dagordning har varit utlagt på hemsida och sociala media 1mån innan möte. 

Mötet godkänner utlysningen. 

§8 Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna 

Andreas Fagrell läser upp verksamhetsberättelsen, se bilaga 2. 

Alice Thorvald läser upp förvaltningsberättelsen, se bilaga 3. Fråga om den minskade 

personalkostnaden. Förklaring att ordinarie personal nu täcker även helgerna vilket har lett 

till minskade personalkostnader. Fråga om driftsbidraget från kommunen. Skara kommun har 

beviljat SoRF driftsbidrag för 2020-2022. 

Berättelserna kan läggas till handlingarna. 

§9 Revisorernas berättelse 

Pär Bönnestig läser upp revisorernas arbete, se bilaga 4. Revisorerna rekommenderar 

ansvarsfrihet för styrelsen föreslås beviljas ansvarsfrihet. 

§10 Fastställande av balans- och resultaträkningar 

Styrelsen redogjorde genom Alice Thorvald för balans- och resultaträkningar.  

§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Mötet beslutade att, enligt revisorernas rekommendation, ge ansvarsfrihet för styrelsen för 

verksamhetsåret 2020. 

 

§ 12 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i 17 § 

andra stycket (stadgarna) angivna antalet 



Stadgarna säger en ordförande, 8 ordinarie styrelseledamöter och 2 suppleanter. En av de 

ordinarie ledamöterna utses av US och ersätts av en egen suppleant. 

Årsmötet beslutar enligt ovan. 

§13 Val av ordförande för föreningen 

Förslag från valberedningen – föreslår omval för Marina Bengtsson på 1 år 

Mötet beslutade enligt valberedningens förslag. 

§14 Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter 

De ordinarie ledamöter som har ett kvarvarande år är: Andreas Fagrell, Alice Thorvald, 

Annelie Wiking och Evy Ekdahl. 

Valberedningen föreslår som nya ordinarie ledamöter: omval på Emma Andersson 2år, nyval 

på Christina Börjesson 2 år samt nyval på Anne Svensson 2år.  

Valberedningen föreslår som suppleanter: omval Therese Wilsson 1år och nyval Ida Holm 

1år. 

Mötet beslutade enligt valberedningens förslag. 

 

§15 Anmälan av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av 

ungdomssektionen 

Ungdomssektionen meddelar att Ebba Jadenfelt är utsedd till ordinarie ledamot och Elin 

Uvenfors som suppleant. 

§16 Fastställande av eventuellt sektioner förutom ungdomssektionen (se §22 

stadgarna) 

Inga förslag på ytterligare sektioner finns. 

§17 Val av två revisorer och en revisorssuppleant 

Valberedningen föreslår som ordinarie revisorer omval på Pär Bönnestig 1 år och nyval Eva 

Nyström 1år.  Som revisorssuppleant föreslås nyval på Minna Hansson 1år. 

Mötet beslutade enligt valberedningens förslag. 

 

§18 Beslut om antalet ledamöter i valberedningen 

Mötet beslutade att antalet ledamöter i valberedningen skall vara 2 st. 

 

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

Styrelsens förslag: 

Valberedningens ordförande och sammankallande: Monica Warmark, omval 1 år 

Valberedningens ledamot: Lena Rydefjord, omval 1 år 

Valberedningens ledamot: Åsa Bönnestig, omval 1 år 

Mötet beslutade enligt styrelsens förslag. 

 



§20 Val av ombud till SvRFs och distriktets allmänna möten och eventuellt andra 

möten där föreningen har rätt att representera med ombud 

Föreningens ordförande Marina Bengtsson är nuvarande representant för föreningen. Mötet 

beslutar att Marina Bengtsson fortsätter som representant. 

§21 Fastställande av årsavgift för nästkommande år 

För 2021 beslutas årsavgiften vara oförändrad enligt styrelsens förslag. Avgiften kommer 

fortsatt att vara 370 kr för seniorer och 220 kr för juniorer. 

§22 Fastställande av verksamhetsplan och budget 

Alice Thorvald läser upp förslag till verksamhetsplan. Föreslagna mål är starkt kopplade till 

ekonomi; upprätthålla 200st ridande per vecka, uthyrning av gäststallet, öka stallhyror och 

ridavgifter 2% per år. Anmälningsavgifter in i juni och november – viktigt för att behålla 

likviditet under dessa månader. Viktigt att nå ekonomisk balans. 

Årsmötet fastställer verksamhetsplan och budget för 2021. De bifogas som bilaga 5 och 6 till 

protokollet. 

§23 Revidering av föreningens stadgar 

Vi följer och ska följa Svenska ridsportförbundets (SvRF) stadgar med mindre anpassningar 

för den egna verksamheten. SvRF har gjort förändringar bla för att anpassa sig till GDPR. 

Årsmötet är enig till att godkänna revideringen av nya stadgar. 

§24 Övriga ärende som enligt 13 § (stadgarna) kan upptas till beslut på årsmötet 

Inga inkomna frågor. Punkten utgår 

§25 Årsmötets avslutande 

Judith Fagrell avslutar mötet och tackar för deltagande. 

 

Mötesordförande   Sekreterare 

 

_______________________  _______________________ 

Judith Fagrell   Emma Andersson  

 

Justerare    Justerare 

 

_______________________  _______________________ 

Lena Rydefjord   Hans Ekdahl 


