
Protokoll fört vi årsmöte den 23 februari 2022 med Skaraortens Ryttarförening (SoRF) 

 

§1 Mötets öppnande 

Årsmötet öppnas och Judith Fagrell 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 Evy Ekdahl som sekreterare. 

§4 Fastställande av röstlängd 

Röstlängden fastställdes. 

  §5 Val av protokolljusterare och rösträknare 

Till protokolljusterare och rösträknare väljs Christina Börjesson och Hans Ekdahl. 

§6 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs med en punkt tillagd under övriga frågor. 

§7 Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst. 

Kallelse och dagordning har varit utlagt på Föreningens hemsida och sociala medier 1 månad 

innan mötet. 

Årsmötet godkänner utlysningen av mötet. 

§8 Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse 

Andreas Fagrell läser upp verksamhetsberättelsen. 

Alice Thorvald läser upp förvaltningsberättelsen. 

Berättelserna kan läggas till handlingarna. 

§9 Revisorernas berättelse 

Eva Nyström läser upp revisorernas berättelse. Revisorerna tillstyrker att styrelsen för 

Skaraortens Ryttarförening beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. 

§10 Fastställande av balans och resultaträkningar 

Styrelsen redogjorde genom Alice Thorvald för balans- och resultaträkningar. 

§11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsmötet beslutade att, enligt revisorernas rekommendation, bevilja styrelsen ansvarsfrihet 

för verksamhetsåret 2021. 



§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 (Ungdomssektionen) och ersätts av en egen suppleant. 

Årsmötet beslutade enligt ovan. 

§13 Val av ordförande för föreningen 

Valberedningen föreslår omval av Marina Bengtsson på 1 år. 

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag. 

§14 Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter 

De ordinarie ledamöter som har 1 kvarvarande år är: Emma Andersson, Anne Svensson och 

Christina Börjesson. 

Valberedningen föreslår som nya ordinarie ledamöter: Omval av Andreas Fagrell (2 år) och 

Annelie Wiking (2 år). Nyval av Sara Wiklert Peterson (2 år) och Ida Holm (2 år) 

Valberedningen föreslår som suppleanter: Nyval av Lena Rydefjord (1 år) och nyval av 

Monika Warmark (1 år). 

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag. 

§15 Anmälan av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av 

Ungdomssektionen 

Ungdomssektionen meddelar att de återkommer med namnen på ledamot och suppleant 

efter sitt årsmöte som hålls lördagen den 26 februari. 

§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 av Pär Bönnestig (1 år) och omval av 

Eva Nyström (1 år) 

Som revisorssuppleant föreslår valberedningen: Omval av Minna Hansson (1 år) 

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag. 

§18 Beslut om antalet ledamöter i valberedningen 

Årsmötet beslutade att valberedningen ska bestå av 2 ordinarie ledamöter samt av 1 

suppleant. 

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

Styrelsens förslag: 



Valberedningens ordförande och sammankallande: Linnea Berggren, nyval (1 år) 

Valberedningens ledamot: Kim Bergström, nyval (1 år) 

Valberedningens ledamot, suppleant: Catarina Higgins, nyval (1 år) 

Årsmötet 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.  

Årsmötet beslutar att Marina Bengtsson fortsätter som föreningens representant. 

§21 Fastställande av årsavgift för nästkommande år 

Alice Thorvald redogör för styrelsens förslag om en höjning av medlemsavgiften inför 2023. 

När föreningen betalt in avgifterna till Svenska Ridsports förbundet och vårt Distriktsförbund 

samt till försäkringen som ingår i medlemskapet täcker inte dagens junior medlemsavgift de 

kostnaderna. 

Dagens medlemsavgifter är: 

Senior 370 kr per år. 

Junior 220 kr per år. 

Styrelsen föreslår följande medlemsavgifter inför 2023: 

Senior 420 kr per år.  

Junior 310 kr per år. 

Årsmötet beslutar att enligt styrelsens förslag höja medlemsavgifterna inför år 2023. 

§22 Fastställande av verksamhetsplan och budget 

Andreas Fagrell läser upp verksamhetsplan och Alice Thorvald redogör för budgeten. 

Årsmötet fastställer verksamhetsplan och budget för 2022. 

§23 Information om styrelsens pågående arbete med arbetsgrupper. 

Andreas Fagrell informerar om att arbetet med att skapa arbetsgrupper inom föreningen där 

medlemmarna kan engagera sig fortskrider. Dock har arbetet försenast på grund av 

pandemin. 

Till en början kommer fyra arbetsgrupper att bildas med följande inriktning: anläggning, 

trivsel, ekonomi/försäljning/sponsring och vision. 

Grupperna kommer att startas under våren 2022 genom en träff där ett antal tillfrågade 

medlemmar i föreningen möts för ett uppstartsmöte tillsammans med SISU. 



Andreas Fagrell berättar att planeringsgruppen för arbetet med arbetsgrupperna har fått ett 

positivt gensvar bland föreningens medlemmar. 

§24 Medlemsförsäljning 

Andreas Fagrell redogör för styrelsens förslag gällande medlemsförsäljningen. 

Styrelsens förslag innebär att: 

- det skrivs in i medlemskapet att det ingår en skyldighet för föreningens medlemmar eller 

dess vårdnadshavare att bidra till försäljningen. 

- samt att styrelsen kan arbeta vidare med att ta fram riktlinjerna för hur den skyldigheten 

konkret ska se ut. 

Andreas Fagrell förklarar att tanken bakom förslaget är att få fler medlemmar att engagera 

sig för föreningen. Som det hittills sett ut är det ridskolans medlemmar som är mest aktiva i 

försäljningen. 

Årsmötet samtalar kring styrelsens förslag och det framkommer positiva tankar kring 

förslaget för att få fler medlemmar att engagera sig i försäljningen men också en oro för att 

en sådan skrivelse i medlemskapet kan leda till att föreningen tappar medlemmar. 

Årsmötet påtalar vikten av en bättre kommunikation ut till alla medlemmar gällande 

försäljningen och att målet för försäljningen tydliggörs så att alla medlemskategorier känner 

sig delaktiga. 

Årsmötet beslutar att återremittera frågan till styrelsen för en vidare analys främst kring 

risken för att medlemmar lämnar föreningen om en sådan skyldighet skrivs in i 

medlemskapet 

Styrelsen tar med sig årsmötets tankar och förslag och kommer att arbeta vidare med 

frågan.  

§25 Övriga ärenden som enligt 13§ (stadgarna) kan upptas till beslut på årsmötet. 

Sara Wiklert Peterson som representerar tävlingskommittén berättar att Skaraortens 

Ryttarförening har fantastiska ryttare och hästar som under året lyckats bra i olika 

tävlingssammanhang. 

Speciellt bra har det gått för tre av våra ryttare som nu erhåller titeln Champion och ingår i 

Skaraortens Ryttarförenings Championat. 

I Hästhoppning är det Erika Andersson med hästen Ussi des Malais. 

I Ponnyhoppning är det Klara Andersson med hästen SimbergMando. 

I Hästdressyr är det Anna Svensson med hästen Black Flanell. 

 

Under årsmötet framkom det synpunkter kring behovet av att alla medlemmar i föreningen 

känner till vilka som är anställda på Skålltorp och likaså vilka som ingår i styrelsen. 



Någon form av lättillgänglig information efterfrågas. 

Styrelsen tar med synpunkterna från årsmötet och kommer att se över hur personal och 

styrelse kan presenteras för föreningens medlemmar. 

Det framkom också önskemål om att det skulle vara intressant att det som ett komplement 

till personalkostnaderna redogjordes för antal utförda arbetstimmar. 

Eventuellt ändra not 2 i Årsredovisningen från Medelantalet anställda till Årsarbetare, vilket 

innebär totalt utförda timmar/gällande faktor. 

Styrelsen tar med synpunkterna kring frågan om redovisning av personalkostnaderna. 

§26 Årsmötet avslutande 

Årsmötets ordförande Judith Fagrell avtackar avgående ledamöter i styrelsen och 

valberedningen samt avslutar Årsmötet. 

 

Tillägg till protokollet: 

Vid protokollets justerande konstaterades att US utsett följande representanter till styrelsen: 

-ordinarie ledamot Hilmer Fagrell 

-som ersättare utsågs ingen person 

 

 

Mötesordförande                                                             Sekreterare 

 

 

Judith Fagrell                                                                      Evy Ekdahl 

 

 

Justerare                                                                             Justerare 

 

 

Christina Börjesson                                                          Hans Ekdahl 

 

 

 



 

 


