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Protokoll för Hallands Ridsportförbunds distriktsårsmöte, Falkenberg samt 
digitalt via Teams 10 mars 2022. 
 

Närvarande klubbar: Lyngåkra Ryttarsällskap, Laholms ryttarförening, Ridklubben 

Styringe stall, Hylte ryttarförening, Varbergs ridklubb, Särö ryttarförening, Björbäcks 

ryttarförening, Frillesås rid och körklubb, Skedala ridklubb. 

Kvällen inleddes med att ordförande Thomas hälsade samtliga mötesdeltagare välkomna. 

 

Ulf Brömster ordförande Svenska Ridsportförbundet gav mötesdeltagarna återblick över 

det framgångsrika ridsportsåret 2021.  

 
1) Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av 

det underlag till röstlängd som förbundsstyrelsen upprättat för distriktet. 

(Punkt 1–4, sker innan ordförande för årsmötet är vald med sittande ordförande 

Thomas Magnusson, vid ordförandeklubban). 

Beslut: Årsmötet beslutade att röstlängd upprättas om behov uppstår. 
 

2) Fastställande av föredragningslista för mötet 

Beslut: Föredragningslistan fastställdes. 
 

3) Fråga om mötets behöriga utlysande 
Beslut: Årsmötet har utlysts  behörigt. 

 
4) Val av ordförande för mötet 

Styrelsens förslag till ordförande; Sven Andersson 

Beslut: Årsmötet beslutar välja Sven Andersson. 
 

5) Anmälan av styrelsens val av sekreterare för mötet 
              Styrelsens förslag till sekreterare; Anna-Karin Sjöström  
              Beslut: Årsmötet beslutar välja Anna-Karin Sjöström. 
 

6) Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll, samt 
minst två rösträknare 

Beslut: Årsmötet beslutade att välja Emelie Andersson och Eva Åkerström till 

protokolljusterare tillika rösträknare. 
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7) Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser: 

Verksamhetsberättelsen har varit tillgänglig på hemsidan samt utskickad via mail till 

klubbarna. 

a) distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår 
               informerade att det ansens föredragaren eftersom den är utskickad. 

Beslut: Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen enligt styrelsen förslag och 
lägga den till handlingarna. 

 
b) distriktsstyrelsens förvaltningsberättelse för föregående räkenskapsår 

               Förvaltningsberättelsen har varit utsänd till klubbarna innan årsmötet. 
              Beslut: Årsmötet beslutade att fastställa förvaltningsberättelsen och lägga   
                        den till handlingarna. 
 

c) revisorernas berättelse för samma tid 
              Revisorernas berättelse har varit utsänd till klubbarna innan årsmötet.  
              Beslut: Årsmötet beslutade att godkänna revisionsberättelse och lägga den              
                                                till handlingarna. 
 

8) Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsens förvaltning 
Revision yrkar för bifall samt ansvarsfrihet för styrelsen. 

Beslut: Årsmötet beslutade att bevilja distriktsstyrelsen ansvarsfrihet för 2021. 
 

9) Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan med ekonomisk plan 
 Beslut: Årsmötet ställer sig bakom verksamhetsplanen för 2022. 

        Beslut: Årsmötet ställer sig bakom den ekonomisk plan som styrelsen upprättat för 2022. 
 

a) motioner som getts in i den ordning som sägs i § 12. 
b) övriga förslag som hänskjutits till distriktsårsmötet av styrelsen  
c) Stadgar, förändringar i Hallands Ridsportförbunds stadgar  

 
             Inga motioner har inkommit från föreningarna. 
             Inga övriga förslag har hänskjutits till årsmötet. 

 
10) Fastställande av föreningarnas årsavgift till distriktet 

Styrelsen föreslår att avgiften ska vara oförändrad. 

Beslut: Årsmötet beslutade att årsgiften ska var oförändrad, 15 kr för 2022. 
 

11) Val av ordförande i distriktet tillika ordförande i distriktsstyrelsen för en tid av ett år 

Valberednings förslag: Thomas Magnusson 

Beslut: Årsmötet beslutade välja Thomas Magnusson till ordförande. 

 
12a) Fastställande av antal övriga ledamöter, dock lägst sex stycken  

Anmälan av ordinarieledamot tillika ungdomsledamot (under 26 år) utsedd av 
distriktsungdomsmötet för en tid av ett år 

                
              Valberedningen föreslog att de ska vara 8 ordinarie ledamöter i distriktsstyrelsen. 
              Beslut: Årsmötet beslutade att fastställa ledamöter i distriktsstyrelsen till 8 ordinarie   
              ledamöter. 
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             b Val av ordinarie ledamot tillika ungdomsledamot (under 26 år) utsedd av 
              Distriktsungdomsmötet för en tid av ett år 
              Anmälan från ungdomssektionen, Thyra Romberg samt Matilda Josse 
           
            Beslut: Årsmötet ställde sig bakom ungdomssektionen anmälan av ledamöter. 

 
c)Val av övriga ledamöter för en tid av två år varav halva antalet ledamöter väljs vid varje 
distriktsårsmöte   
Valberedningens förslag till styrelse, se nedan 

             
            Emma Mårtensson, nyval 2 år, 2022-2023 
            Jenny Dahlström, nyval 2 år, 2022-2023 

Lasse Åkerström, fyllnadsval  1 år, 2022 
            Eva Åkerström, omval                2 år, 2022-2023 
            Emelie Andersson, omval 2 år, 2022-2023              
 

(Maud Delling, Karolina Svensson samt Johanna Halldén valdes vid föregående årsmöte 
och har ett år kvar) 
 
Beslut; Årsmötet beslutade att välja ledamöter enligt valberedningens förslag. 

 
       13a) Fastställande av antal ledamöter i respektive sektion, 2-4 personer 
             Valberedningen föreslog att de ska vara 3 ordinarie ledamöter i sektionerna.  
             Beslut: Årsmötet beslutade att fastställa 3 ledamöter enligt valberedningens förslag. 
 
           b) Val av sektionsordförande i respektive sektion för en tid av ett år 
           Tävlingssektionen 
           Förslag från valberedningen: Karolina Svensson, omval 
           Beslut: Årsmötet beslutade att välja, Karolina Svensson 
 
            Ridskole- och anläggningssektionen/Utbildningssektionen 
           Förslag från valberedningen: Maud Delling, omval 
           Beslut: Årsmötets beslutade att välja, Maud Delling 
 
            c) Val av sektionsledamöter i respektive sektion för en tid av två år 

      Tävlingssektionen 

      Förslag från valberedningen:  

      Malin Andersson, omval 2 år, 2022-2023 

       

     (Fredrik Dahl samt Karolina Pantzar valdes vid föregående årsmöte och har ett år kvar) 

       

           Beslut: Årsmötet beslutade att välja, Malin Andersson. 

       Ridskole- och anläggningssektionen/Utbildningssektionen 
          Förslag från valberedningen;  
           Jennifer Åkerman, fyllnadsval 1 år, 2022 
           Linda Östman, omval  2 år, 2022-2023 
            
 
         (Malin Lindén valdes vid föregående årsmöte och har ett år kvar) 
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          Beslut: Årsmötet beslutade välja Jennifer Åkerman samt Linda Östman. 
 
        14) Val av kommittéordförande i respektive kommitté för en tid av ett år     
 
               Valberedningen presenterade sitt förslag, Kommittéer (ordförande); 
 
              Dressyr; inget förslag från valberedningen. 
             Årsmötet beslutade att valberedningen får i uppdrag att efter årsmötet fortsätta arbetet    
             med att hitta en kommittéordförande i dressyr 
                Hoppning; Fia Hanssen, omval 
                                      Voltige; Minna Slottheden, omval 
             Distans; Maria Nordenfelt, omval          
             Körning; Eva Heed, omval 
                      Fälttävlan; Helena Pixsjö, nyval 
 
 
            Säkerhet; Elin Thulin, nyval 
            Besöksgrupp; Maud Delling, omval 
 

Beslut; Årsmötet beslutade att välja ordförande i kommittéernas enligt valberedningens 
förslag. 

  
        15) Val av två revisorer och en suppleant eller en auktoriserad revisor och en suppleant eller   
             registrerat revisionsbolag med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper 
             och förvaltning inom distriktet för en tid av ett år 
             Förslag från valberedningen,  
             Lena Fiedler, auktoriserad revisor, omval  
             Britta Ålund omval 
             
             Beslut; Årsmötet beslutade att välja, Lena Fiedler, auktoriserad revisor, omval  
             Britta Ålund i enlighet med valberedningens förslag. 
 
      16) Val av ordförande och fyra ledamöter i valberedningen för en tid av två år varav 
            ordförande och hälften av ledamöterna väljs vid varje årsmöte, 
 
            Styrelsen lämnade följande förslag till årsmötet 
            Ordförande 
            Agneta Karlsson, nyval  1 år 
             
            Ledamöter    
            Eva Karlbom, nyval  2 år 
            My Jansson, nyval     2 år 
            Vakant, nyval  2 år                                     
 
           (Fredrik Jonsvig valdes vid föregående årsmöte och har ett år kvar) 
 

Beslut; Årsmötet ställer sig bakom styrelsen förslag till valberedningen samt att delegera till 
styrelsen att ta fram ytterligare en ledamot till valberedningen.  

 
      17) Beslut om val av ombud och erforderliga suppleanter till SvRF:s förbundsstämma och 
             till RF-distriktets stämma. 
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            Beslut: Årsmötet beslutade att ge styrelsen i uppdrag att utse ombud och   

           suppleanter till förbundsstämma och RF-distrikts stämma. 

             

 

18) Mötets avslutande 

             

 

  Ordförande Thomas Magnusson tackar för troende och ser fram emot fortsatt arbete    

  med ridsporten och alla klubbar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mötesordförande   Mötessekreterare 

Sven Andersson   Anna-Karin Sjöström 

 

 

 

 

Justerare    Justerare 

Emelie Andersson   Eva Åkerström 

 
 

 

 M
JH

, E
A,

 E
Å,

 S
A,

 A
S 

—
 P

ow
er

ed
 b

y 
Te

llu
sT

al
k







 
 


Protokoll för Hallands Ridsportförbunds distriktsårsmöte, Falkenberg samt 
digitalt via Teams 10 mars 2022. 
 


Närvarande klubbar: Lyngåkra Ryttarsällskap, Laholms ryttarförening, Ridklubben 


Styringe stall, Hylte ryttarförening, Varbergs ridklubb, Särö ryttarförening, Björbäcks 


ryttarförening, Frillesås rid och körklubb, Skedala ridklubb. 


Kvällen inleddes med att ordförande Thomas hälsade samtliga mötesdeltagare välkomna. 


 


Ulf Brömster ordförande Svenska Ridsportförbundet gav mötesdeltagarna återblick över 


det framgångsrika ridsportsåret 2021.  


 
1) Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av 


det underlag till röstlängd som förbundsstyrelsen upprättat för distriktet. 


(Punkt 1–4, sker innan ordförande för årsmötet är vald med sittande ordförande 


Thomas Magnusson, vid ordförandeklubban). 


Beslut: Årsmötet beslutade att röstlängd upprättas om behov uppstår. 
 


2) Fastställande av föredragningslista för mötet 


Beslut: Föredragningslistan fastställdes. 
 


3) Fråga om mötets behöriga utlysande 
Beslut: Årsmötet har utlysts  behörigt. 


 
4) Val av ordförande för mötet 


Styrelsens förslag till ordförande; Sven Andersson 


Beslut: Årsmötet beslutar välja Sven Andersson. 
 


5) Anmälan av styrelsens val av sekreterare för mötet 
              Styrelsens förslag till sekreterare; Anna-Karin Sjöström  
              Beslut: Årsmötet beslutar välja Anna-Karin Sjöström. 
 


6) Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll, samt 
minst två rösträknare 


Beslut: Årsmötet beslutade att välja Emelie Andersson och Eva Åkerström till 


protokolljusterare tillika rösträknare. 







 
7) Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser: 


Verksamhetsberättelsen har varit tillgänglig på hemsidan samt utskickad via mail till 


klubbarna. 


a) distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår 
               informerade att det ansens föredragaren eftersom den är utskickad. 


Beslut: Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen enligt styrelsen förslag och 
lägga den till handlingarna. 


 
b) distriktsstyrelsens förvaltningsberättelse för föregående räkenskapsår 


               Förvaltningsberättelsen har varit utsänd till klubbarna innan årsmötet. 
              Beslut: Årsmötet beslutade att fastställa förvaltningsberättelsen och lägga   
                        den till handlingarna. 
 


c) revisorernas berättelse för samma tid 
              Revisorernas berättelse har varit utsänd till klubbarna innan årsmötet.  
              Beslut: Årsmötet beslutade att godkänna revisionsberättelse och lägga den              
                                                till handlingarna. 
 


8) Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsens förvaltning 
Revision yrkar för bifall samt ansvarsfrihet för styrelsen. 


Beslut: Årsmötet beslutade att bevilja distriktsstyrelsen ansvarsfrihet för 2021. 
 


9) Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan med ekonomisk plan 
 Beslut: Årsmötet ställer sig bakom verksamhetsplanen för 2022. 


        Beslut: Årsmötet ställer sig bakom den ekonomisk plan som styrelsen upprättat för 2022. 
 


a) motioner som getts in i den ordning som sägs i § 12. 
b) övriga förslag som hänskjutits till distriktsårsmötet av styrelsen  
c) Stadgar, förändringar i Hallands Ridsportförbunds stadgar  


 
             Inga motioner har inkommit från föreningarna. 
             Inga övriga förslag har hänskjutits till årsmötet. 


 
10) Fastställande av föreningarnas årsavgift till distriktet 


Styrelsen föreslår att avgiften ska vara oförändrad. 


Beslut: Årsmötet beslutade att årsgiften ska var oförändrad, 15 kr för 2022. 
 


11) Val av ordförande i distriktet tillika ordförande i distriktsstyrelsen för en tid av ett år 


Valberednings förslag: Thomas Magnusson 


Beslut: Årsmötet beslutade välja Thomas Magnusson till ordförande. 


 
12a) Fastställande av antal övriga ledamöter, dock lägst sex stycken  


Anmälan av ordinarieledamot tillika ungdomsledamot (under 26 år) utsedd av 
distriktsungdomsmötet för en tid av ett år 


                
              Valberedningen föreslog att de ska vara 8 ordinarie ledamöter i distriktsstyrelsen. 
              Beslut: Årsmötet beslutade att fastställa ledamöter i distriktsstyrelsen till 8 ordinarie   
              ledamöter. 
 







             b Val av ordinarie ledamot tillika ungdomsledamot (under 26 år) utsedd av 
              Distriktsungdomsmötet för en tid av ett år 
              Anmälan från ungdomssektionen, Thyra Romberg samt Matilda Josse 
           
            Beslut: Årsmötet ställde sig bakom ungdomssektionen anmälan av ledamöter. 


 
c)Val av övriga ledamöter för en tid av två år varav halva antalet ledamöter väljs vid varje 
distriktsårsmöte   
Valberedningens förslag till styrelse, se nedan 


             
            Emma Mårtensson, nyval 2 år, 2022-2023 
            Jenny Dahlström, nyval 2 år, 2022-2023 


Lasse Åkerström, fyllnadsval  1 år, 2022 
            Eva Åkerström, omval                2 år, 2022-2023 
            Emelie Andersson, omval 2 år, 2022-2023              
 


(Maud Delling, Karolina Svensson samt Johanna Halldén valdes vid föregående årsmöte 
och har ett år kvar) 
 
Beslut; Årsmötet beslutade att välja ledamöter enligt valberedningens förslag. 


 
       13a) Fastställande av antal ledamöter i respektive sektion, 2-4 personer 
             Valberedningen föreslog att de ska vara 3 ordinarie ledamöter i sektionerna.  
             Beslut: Årsmötet beslutade att fastställa 3 ledamöter enligt valberedningens förslag. 
 
           b) Val av sektionsordförande i respektive sektion för en tid av ett år 
           Tävlingssektionen 
           Förslag från valberedningen: Karolina Svensson, omval 
           Beslut: Årsmötet beslutade att välja, Karolina Svensson 
 
            Ridskole- och anläggningssektionen/Utbildningssektionen 
           Förslag från valberedningen: Maud Delling, omval 
           Beslut: Årsmötets beslutade att välja, Maud Delling 
 
            c) Val av sektionsledamöter i respektive sektion för en tid av två år 


      Tävlingssektionen 


      Förslag från valberedningen:  


      Malin Andersson, omval 2 år, 2022-2023 


       


     (Fredrik Dahl samt Karolina Pantzar valdes vid föregående årsmöte och har ett år kvar) 


       


           Beslut: Årsmötet beslutade att välja, Malin Andersson. 


       Ridskole- och anläggningssektionen/Utbildningssektionen 
          Förslag från valberedningen;  
           Jennifer Åkerman, fyllnadsval 1 år, 2022 
           Linda Östman, omval  2 år, 2022-2023 
            
 
         (Malin Lindén valdes vid föregående årsmöte och har ett år kvar) 
 







          Beslut: Årsmötet beslutade välja Jennifer Åkerman samt Linda Östman. 
 
        14) Val av kommittéordförande i respektive kommitté för en tid av ett år     
 
               Valberedningen presenterade sitt förslag, Kommittéer (ordförande); 
 
              Dressyr; inget förslag från valberedningen. 
             Årsmötet beslutade att valberedningen får i uppdrag att efter årsmötet fortsätta arbetet    
             med att hitta en kommittéordförande i dressyr 
                Hoppning; Fia Hanssen, omval 
                                      Voltige; Minna Slottheden, omval 
             Distans; Maria Nordenfelt, omval          
             Körning; Eva Heed, omval 
                      Fälttävlan; Helena Pixsjö, nyval 
 
 
            Säkerhet; Elin Thulin, nyval 
            Besöksgrupp; Maud Delling, omval 
 


Beslut; Årsmötet beslutade att välja ordförande i kommittéernas enligt valberedningens 
förslag. 


  
        15) Val av två revisorer och en suppleant eller en auktoriserad revisor och en suppleant eller   
             registrerat revisionsbolag med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper 
             och förvaltning inom distriktet för en tid av ett år 
             Förslag från valberedningen,  
             Lena Fiedler, auktoriserad revisor, omval  
             Britta Ålund omval 
             
             Beslut; Årsmötet beslutade att välja, Lena Fiedler, auktoriserad revisor, omval  
             Britta Ålund i enlighet med valberedningens förslag. 
 
      16) Val av ordförande och fyra ledamöter i valberedningen för en tid av två år varav 
            ordförande och hälften av ledamöterna väljs vid varje årsmöte, 
 
            Styrelsen lämnade följande förslag till årsmötet 
            Ordförande 
            Agneta Karlsson, nyval  1 år 
             
            Ledamöter    
            Eva Karlbom, nyval  2 år 
            My Jansson, nyval     2 år 
            Vakant, nyval  2 år                                     
 
           (Fredrik Jonsvig valdes vid föregående årsmöte och har ett år kvar) 
 


Beslut; Årsmötet ställer sig bakom styrelsen förslag till valberedningen samt att delegera till 
styrelsen att ta fram ytterligare en ledamot till valberedningen.  


 
      17) Beslut om val av ombud och erforderliga suppleanter till SvRF:s förbundsstämma och 
             till RF-distriktets stämma. 
              







            Beslut: Årsmötet beslutade att ge styrelsen i uppdrag att utse ombud och   


           suppleanter till förbundsstämma och RF-distrikts stämma. 


             


 


18) Mötets avslutande 


             


 


  Ordförande Thomas Magnusson tackar för troende och ser fram emot fortsatt arbete    


  med ridsporten och alla klubbar. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Mötesordförande   Mötessekreterare 


Sven Andersson   Anna-Karin Sjöström 


 


 


 


 


Justerare    Justerare 


Emelie Andersson   Eva Åkerström 
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