
Konstituerande mötesprotokoll – Skaraortens Ryttarförening, 868400-1947 

Datum: 2022-02-23 

 

Närvarande: Andreas Fagrell (ordförande) 

 Emma Andersson 

 Christina Börjesson 

 Monica Warmark 

Anne Svensson 

 

Anmält förhinder: Marina Bengtsson, Anneli Wiking, Ida Holm, Sara Wiklert Petersson, Lena 

Rydefors 

 

 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande öppnade mötet och konstaterade att mötet var beslutsmässigt 

 

 

§2 Val av sekreterare och två justerare att tillika ordförande signera protokollet 

Till sekreterare för mötet valdes Anne Svensson och till att jämte ordförande justera 

protokollet valdes Emma Andersson och Christina Börjesson. 

 

 

§3 Dagordning 

Föreslagen dagordning antogs med tillägget om medlemsförsäljning på uppdrag av årsmötet 

under punkten Övriga frågor. 

 

 

§4 Ansvarsområden 

Beslutades om följande ansvarsområden:  

till vice ordförande valdes Andreas Fagrell 

till sekreterare valdes Anne Svensson  

till ekonomiansvarig valdes Sara Wiklert Petersson 

 

 

§ 5 Firmatecknare 

Till firmatecknare för Skaraortens Ryttarförening beslutades att utse Marina Bengtsson och 

Sara Wiklert Petersson att i förening teckna föreningen för belopp överstigande 10 000 kr 

och var för sig belopp understigande 10 000 kr. 

 

Beslutades att utse Marina Bengtsson och Sara Wiklert Petersson att för föreningen var för 

sig teckna föreningen gällande redovisning av skatter, avgifter och bank, samt att bemyndiga 

dem att utföra betalningar enligt ovan stycken.  



 

 

§6 Suppleantordning 

Beslutades att suppleanterna träder in vid ordinarie ledamots frånvaro, utan inbördes 

ordning.   

 

 

§7 Övriga frågor 

Medlemsförsäljning- förslag på årsmötet fanns om ett krav på medlemsförsäljning.  

Årsmötet antog inte förslaget på att ställa krav på medlemsförsäljning men var positiva till 

att inriktningen ska vara att uppmuntra och att visa på en förväntan på medlemsförsäljning 

och vad ett medlemskap i Skaraortens ryttarförening innebär. Årsmötet gav styrelsen i 

uppdrag att utreda konsekvenser om ett krav skulle införas. Styrelsen tar med sig frågan till 

näsa styrelsemöte. 

 

 

§ 8 Nästa möte 

 Ordförande återkommer inom kort med förslag på dag och tid för nästa ordinarie 

styrelsemöte. 

 

 

§9 Mötet avslutades 

Ordförande avslutade mötet 

 

 

 

 

Vid protokollet    Ordförande för mötet 

 

 

 

 

Anne Svensson   Andreas Fagrell 

 

 

 

Justeras     Justeras 

 

 

 

 

Emma Andersson   Christina Börjesson 


