
 

 
 

Mötet inleddes med att deltagarna till Årsmötet fick förse sig med fika. 

Årsmötesförhandlingarna inleddes med att Hans Wendt, distriktets ordförande hälsade alla 

välkomna.  

Ulf Brömster ordförande i Svenska Ridsportförbundet var med på länk via Teams och gav 

återblickar från året som gått samt även något om framtiden. 

 

PROTOKOLL 

ÅRSMÖTE 

Datum: 2022-03-29 

Plats: Hotell Stenungsbaden, 
Stenungsund. 

 

§ 1 Röstlängd 

 

Röstlängden upprättades och fastställdes, 20 röster där 7 föreningar var representerade och 

röstberättigade. 

 

§ 2 Föredragningslista 

 

Föredragningslistan godkändes och fastställdes. 

 

§ 3 Behörigt utlysande av mötet 

 

Mötet enades om att årsmötets utlysande har varit behörigt, detta genom att information och 

kallelse till mötet funnits på hemsidan samt mailutskick till alla föreningar. 

 

§ 4 Ordförandeval 

 

Till ordförande för mötet valdes Anders Manheden. 

 

  § 5 Anmälan om val av sekreterare 

 

Till sekreterare för mötet anmäldes Kerstin Gunnesson. 

 

§ 6 Val av justerare och rösträknare 

 

Till protokolljusterare att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Malin Norin och 

Linda Antonsson, dessa valdes också att vara rösträknare. 

 

§ 7 Verksamhets- och förvaltningsberättelser 

 



7a  

Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse för år 2021 genomgicks och föredrogs av 

både Hans Wendt, Evelina Ketola och Kerstin Gunnesson. Verksamhetsberättelsen 

godkändes och lades till handlingarna.  

7b 

Förvaltningsberättelse genomgicks och både Ann Olofsson, kassör och Kerstin 

Gunnesson föredrog berättelsen och den godkändes och lades till handlingarna. 

7c 

Revisorns berättelse lästes upp av Anders Manheden, då revisorn inte kunde vara på 

plats, och även den lades till handlingarna. 

 

 

 § 8 Fråga om ansvarsfrihet 

 

Mötet beslutade att ge distriktsstyrelsen ansvarsfrihet för år 2021. 

 

§ 9 Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan, och inkomna motioner. 

 

Verksamhetsplanen fastställdes och budget presenterades muntligt, inga motioner hade 

inkommit. 

 

 9a Stadgeändring  

 

 Ett enigt årsmöte beslöt att fastställa förelagt förslag till nya stadgar. 

 

 

§ 10 Fastställande av föreningarnas årsavgift till distriktet 

 

Mötet beslutade att ny årsavgift kommer att tas ut från och med 2024 års fakturor som baseras 

på medlemsantalet per den 31 december 2023. En höjning med 5 kr, från nuvarande 20 kr till 25 

kr/medlem.  

 

  § 11. Val av ordförande i distriktet 

 

  Mötet valde Hans Wendt till ordförande i distriktet för en mandattid av ett år. 

 

  § 12 Fastställande av antal övriga ledamöter, dock lägst 6 stycken. 

   Beslutades att distriktsstyrelsen skulle bestå av 7 stycken ledamöter. 

 

  12a 

  Val av ledamöter för en tid av två år 

 

  Naana Rench, 2022-2024, omval 

Ann Olofsson, 2022-2024, omval 

Svend Christiansen, 2022-2024, nyval 

 

  Ledamöter med mandattid kvar: 

 

Eva Jungmark, 2021-2023 

  Karin Genberg, 2021-2023 

Nina Anyai, 2021-2023 

Pelle Wedenmark, 2021-2023 

 

 

 



§ 13 Anmälan av ungdomsrepresentant 

 

Distriktsungdomsstyrelsen anmälde Alva Björklund att ingå som ordinarie ledamot med 

Johanna Forsman som personlig suppleant. 

 

§ 14 Fastställande av sektioner 

  Distriktet har inga sektioner. 

 

§ 15 Fastställande av antal ledamöter i respektive sektion 

Distriktet har inga sektioner. 

 

§ 16 Val av revisorer 

 

Mötet valde Eva Gustavsson och Agneta Granberg till revisorer med Mia Bertram som 

suppleant. 

 

 § 17 Val till valberedningen 

 

Till valberedningen valdes Hanna Khazrai, ordförande, Tina Ehn och Therese Hurtig 

Martinsson till ledamöter, dessa tre personer valdes på 2 år. Det saknas dock två ledamöter, 

beslutades att lämna dessa som vakanser. 

 

§ 18 Val av ombud till förbundsstämman o RF-distriktets stämma 

 

Mötet beslutade att styrelsen själva får utse ombud och suppleanter till förbundsstämman. 

 

§ 19 Mötet avslutas 

 

Hans Wendt tackade för förtroendet för att ha blivit vald ett år till som distriktets ordförande 

och passade på att tacka alla årsmötesdeltagarna för visat intresse och delade därefter ut 

blommor och presenter. 

  Sittande ordföranden för mötet, Anders Manheden fick en blomma och ett stort tack. 

Hans tackade också Hanna Khazrai för hennes engagemang i styrelsen då hon nu lämnar sin 

post som ledamot i styrelsen och även ett stort tack till Lisbeth Ledner, ordförande i 

valberedningen för hennes engagemang och arbete under flera år. 

Blommor delades också ut till personalen.  

  

  Göteborg dag som ovan 
 

 

 

 
 

  

Ordförande: Anders Manheden Sekreterare: Kerstin Gunnesson 
 

 

 

 
 

  

Justeras: Malin Norin Justeras: Linda Antonsson 
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Mötet inleddes med att deltagarna till Årsmötet fick förse sig med fika. 


Årsmötesförhandlingarna inleddes med att Hans Wendt, distriktets ordförande hälsade alla 


välkomna.  


Ulf Brömster ordförande i Svenska Ridsportförbundet var med på länk via Teams och gav 


återblickar från året som gått samt även något om framtiden. 


 


PROTOKOLL 


ÅRSMÖTE 


Datum: 2022-03-29 


Plats: Hotell Stenungsbaden, 
Stenungsund. 


 


§ 1 Röstlängd 


 


Röstlängden upprättades och fastställdes, 20 röster där 7 föreningar var representerade och 


röstberättigade. 


 


§ 2 Föredragningslista 


 


Föredragningslistan godkändes och fastställdes. 


 


§ 3 Behörigt utlysande av mötet 


 


Mötet enades om att årsmötets utlysande har varit behörigt, detta genom att information och 


kallelse till mötet funnits på hemsidan samt mailutskick till alla föreningar. 


 


§ 4 Ordförandeval 


 


Till ordförande för mötet valdes Anders Manheden. 


 


  § 5 Anmälan om val av sekreterare 


 


Till sekreterare för mötet anmäldes Kerstin Gunnesson. 


 


§ 6 Val av justerare och rösträknare 


 


Till protokolljusterare att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Malin Norin och 


Linda Antonsson, dessa valdes också att vara rösträknare. 


 


§ 7 Verksamhets- och förvaltningsberättelser 


 







7a  


Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse för år 2021 genomgicks och föredrogs av 


både Hans Wendt, Evelina Ketola och Kerstin Gunnesson. Verksamhetsberättelsen 


godkändes och lades till handlingarna.  


7b 


Förvaltningsberättelse genomgicks och både Ann Olofsson, kassör och Kerstin 


Gunnesson föredrog berättelsen och den godkändes och lades till handlingarna. 


7c 


Revisorns berättelse lästes upp av Anders Manheden, då revisorn inte kunde vara på 


plats, och även den lades till handlingarna. 


 


 


 § 8 Fråga om ansvarsfrihet 


 


Mötet beslutade att ge distriktsstyrelsen ansvarsfrihet för år 2021. 


 


§ 9 Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan, och inkomna motioner. 


 


Verksamhetsplanen fastställdes och budget presenterades muntligt, inga motioner hade 


inkommit. 


 


 9a Stadgeändring  


 


 Ett enigt årsmöte beslöt att fastställa förelagt förslag till nya stadgar. 


 


 


§ 10 Fastställande av föreningarnas årsavgift till distriktet 


 


Mötet beslutade att ny årsavgift kommer att tas ut från och med 2024 års fakturor som baseras 


på medlemsantalet per den 31 december 2023. En höjning med 5 kr, från nuvarande 20 kr till 25 


kr/medlem.  


 


  § 11. Val av ordförande i distriktet 


 


  Mötet valde Hans Wendt till ordförande i distriktet för en mandattid av ett år. 


 


  § 12 Fastställande av antal övriga ledamöter, dock lägst 6 stycken. 


   Beslutades att distriktsstyrelsen skulle bestå av 7 stycken ledamöter. 


 


  12a 


  Val av ledamöter för en tid av två år 


 


  Naana Rench, 2022-2024, omval 


Ann Olofsson, 2022-2024, omval 


Svend Christiansen, 2022-2024, nyval 


 


  Ledamöter med mandattid kvar: 


 


Eva Jungmark, 2021-2023 


  Karin Genberg, 2021-2023 


Nina Anyai, 2021-2023 


Pelle Wedenmark, 2021-2023 


 


 


 







§ 13 Anmälan av ungdomsrepresentant 


 


Distriktsungdomsstyrelsen anmälde Alva Björklund att ingå som ordinarie ledamot med 


Johanna Forsman som personlig suppleant. 


 


§ 14 Fastställande av sektioner 


  Distriktet har inga sektioner. 


 


§ 15 Fastställande av antal ledamöter i respektive sektion 


Distriktet har inga sektioner. 


 


§ 16 Val av revisorer 


 


Mötet valde Eva Gustavsson och Agneta Granberg till revisorer med Mia Bertram som 


suppleant. 


 


 § 17 Val till valberedningen 


 


Till valberedningen valdes Hanna Khazrai, ordförande, Tina Ehn och Therese Hurtig 


Martinsson till ledamöter, dessa tre personer valdes på 2 år. Det saknas dock två ledamöter, 


beslutades att lämna dessa som vakanser. 


 


§ 18 Val av ombud till förbundsstämman o RF-distriktets stämma 


 


Mötet beslutade att styrelsen själva får utse ombud och suppleanter till förbundsstämman. 


 


§ 19 Mötet avslutas 


 


Hans Wendt tackade för förtroendet för att ha blivit vald ett år till som distriktets ordförande 


och passade på att tacka alla årsmötesdeltagarna för visat intresse och delade därefter ut 


blommor och presenter. 


  Sittande ordföranden för mötet, Anders Manheden fick en blomma och ett stort tack. 


Hans tackade också Hanna Khazrai för hennes engagemang i styrelsen då hon nu lämnar sin 


post som ledamot i styrelsen och även ett stort tack till Lisbeth Ledner, ordförande i 


valberedningen för hennes engagemang och arbete under flera år. 


Blommor delades också ut till personalen.  


  


  Göteborg dag som ovan 
 


 


 


 
 


  


Ordförande: Anders Manheden Sekreterare: Kerstin Gunnesson 
 


 


 


 
 


  


Justeras: Malin Norin Justeras: Linda Antonsson 
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