
      

 

 

 

 

Tidpunkt Lördag 18:e Mars 2023 kl. 15.30 

Plats Vara Folkhögskola  
 

För vem Ett ombud per förening med distriktstillhörighet Västergötlands 

Ridsportförbund (Glöm inte skicka in ifylld och påskriven 

ombudsfullmakt innan mötet!) 

Övriga medlemmar: Medlem under 26 år i förening har närvaro- 

och yttranderätt.    

Anmälan      via IdrottOnline senast 6:e Mars 2023 

 
Kostnad Distriktet bjuder på fika  
 

Handlingar Två veckor före mötet publiceras årsmöteshandlingar på hemsidan 
samt skickas via e-post till alla som anmält sig 

 

Frågor Hänvisas till kansliet vg@ridsport.se 0520-52 52 75  

 

Välkomna! 
 

        
  

https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1725661
mailto:vg@ridsport.se


 

 

DAGORDNING DISTRIKTSUNGDOMSSEKTIONS ÅRSMÖTE 
 

  
 

 

Mötets öppnande 

§ 1. Val av ordförande för mötet. 

§ 2. Anmälan av DUS styrelses val av sekreterare för mötet. 

§ 3. Fastställande av röstlängd. 

§ 4. Val av protokolljusterare och rösträknare. 

§ 5. Fastställande av dagordning. 

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

§ 7. Behandling av verksamhetsberättelse. 

§ 8. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter 

§ 9. Val av ordförande för sektionen på ett år. 

§ 10. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter på två år. 

§ 11. Val av ungdomsledamot (under 26 år) jämte personlig ersättare att ingå i 
distriktets styrelse. 

§ 12. Val på ett år av ledamöter i valberedningen. 

§ 13. Val av ombud till möten där DUS har rätt att representera med ombud. 

§ 14. Övriga ärenden 

Mötets avslutande 

 

 

  



Information från valberedningen 
 
 

Just nu är valberedningen i en process där vi letar efter drivna ungdomar under 26 år som vill 

vara delaktiga i att föra ridsporten framåt i Västergötlands ridsportförbund med speciellt 

fokus på ungdomsidrott.  

Valberedningen ber nu om Er hjälp att rekrytera blivande styrelsemedlemmar som på ett 

engagerat och drivande sätt vill vara en del av en svensk ridsport och jobba på distriktsnivå 

och eventuellt på central nivå genom konferenser och samverkansträffar.  

 

HÄR kan du läsa information från DUS valberedning om vad det innebär att vara 

styrelsemedlem i Distriktets Ungdomssektion (DUS) samt hur man nominerar. 

 

Nomineringsförslag till DUS lämnas senast 18 februari 2023. 

  

https://ridsportforbundet.sharepoint.com/sites/Kansliet5525/Shared%20Documents/DUS/Årsmöten/2023/Information%20från%20valberedningen%20DUS%202023.pdf


OMBUDSFULLMAKT 

 

 

OBS: Ombud utan korrekt ifylld fullmakt äger ej rösträtt vid mötet! 

 

Förening:_________________________________________________________ 

 

Deltar vid Västergötlands Ridsportförbunds Distriktsungdomssektions årsmöte med följande 
ombud: 

 

Namn:_________________________________________________________ 

 

 

 

 Ort:____________________________________  

 den _____/_____ 20___ 

 

 _______________________________________ 

 Underskrift av Ordförande/Sekreterare i föreningens US  

 

Fullmakten skickas senast 10 dagar innan mötet till kansliet,  
via e-post till: vg@ridsport.se eller via post till:  
Västergötlands Ridsportförbund  
Spannmålsgatan 13  
461 30 Trollhättan    

 

mailto:vg@ridsport.se

