
 

Protokoll fört vid Östergötlands Ridsportförbunds årsmöte den 

23 mars 2022 på Smedstad Ridsportcenter i Linköping 

 

 

Sign sekr……….. Sign ordf………… Sign just………… Sign just………… 

 

 
 

§1  Årsmötets öppnande 

a. Östergötlands Ridsportförbunds ordförande Magnus Gissler hälsade alla välkomna och 

förklarade mötet öppnat. 

 

§2  Upprop, fullmaktsgranskning och fastställande av röstlängd  

a. 20 röstberättigade deltagare från 12 föreningar med totalt 32 röster, se bilaga 1. 

 

§3  Fastställande av föredragningslista för mötet 

a. Föredragningslistan godkändes av stämman. 

 

§4  Fråga om mötets behöriga utlysande 

a. Kallelse på hemsida och Facebook samt genom e-post till föreningarna den 23 januari. 

b. Föredragningslista och verksamhetsberättelse publicerades den 9 mars på hemsidan 

Stämman godkänner samtliga utlysande. 

 

§5  Val av ordförande för mötet 

a. Stämman godkände valberedningens förslag, Berryl Arvehell som ordförande för mötet. 

 

§6  Anmälan om styrelsens val av sekreterare för mötet 

a. Marie Westrin anmäldes som sekreterare för mötet. 

 

§7  Val av två protokolljusterare samt val av erforderligt antal rösträknare 

a. Monica Funge och Kerstin Krystadius väljs till protokolljusterare och rösträknare. 

 

§8  Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser 

a. Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse för 2021 godkänns och läggs till handlingarna 

b. Distriktsstyrelsens förvaltningsberättelse för 2021 godkänns och läggs till handlingarna. 

c. Revisorernas berättelse för 2021 läses upp av mötesordföranden och godkänns av stämman 

och läggs till handlingarna. 

 

§9  Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsens förvaltning 

a. Stämman beslutar att tillstyrka ansvarsfrihet för distriktsstyrelsens förvaltning. 

 

§10  Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan med ekonomisk plan och 

övriga förslag som hänskjutits till distriktsårsmötet av styrelsen samt motioner 

som getts in i den ordning som sägs i § 12. 
a. Stämman godkänner styrelsens budget och verksamhetsplan. 

b. Ingen motion har sänts in till årsmötet 
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§11  Fastställande av föreningarnas årsavgift till distriktet för 2022 

a. Styrelsens förslag för 2024 (oförändrat jmf 2018-2021): 

a.i. Grundavgift 

a.i.1. 25-150 medlemmar 1 100kr 

a.i.2. 151-250 medlemmar 1 600kr 

a.i.3. 251-400 medlemmar 2 800kr 

a.i.4. 401-       medlemmar 3 900kr 

a.ii. Rörlig avgift 30kr/medlem  

a.iii. Styrelsens förslag bifalles av stämman. 

 

 

 

§12  Val av ordförande  

a. Ordförande i Östergötlands Ridsportförbund för en tid av 1 år. Valberedningen föreslår 

Magnus Gissler. Valberedningens förslag godkänns enhälligt av stämman. 

 

§13  Fastställande av antal och val av övriga ledamöter  

a. Föreslås 8 ledamöter (exkl. ungdomsledamot med personlig suppleant, pkt 13b). Detta 

godkändes av stämman 

b. Anmälan av ungdomsledamot och personlig suppleant från DUS, framförs av DUS 

representant 

b.i. Ellen Ivarius Andersson, ordinarie, och Johanna Rosengren, suppleant 

c. Val av övriga ledamöter 

c.i. 2 ledamöter, 2 år. Valberedningens samt mötets förslag;  

c.i.1. Nyval av Daniella Aman 

c.i.2. Omval av Stina Nerman  

c.i.3. Stämman godkänner detta förslag 

 

§14  Val av sektionsledamöter 

a. Utbildningssektionen 

a.i. 7 ledamöter föreslagna, Stämman beslutade enligt valberedningens förslag 

a.ii. 3 ledamöter, 2 år, valberedningens förslag; 

a.ii.1. Omval av Gith Hansson till 2024 

a.ii.2. Omval av Kerstin Krystaduis till 2024 

a.ii.3. Nyval av Malin Grönberg till 2024 

a.ii.4. Stämman godkänner samtliga förslag 

 

b. Tävlingssektionen 

b.i. 8 ledamöter föreslagna, Stämman beslutade enligt valberedningens förslag 

b.ii. 3 ledamöter, 2 år, valberedningens förslag; 

b.ii.1. Omval av Annika Elg till 2023 

b.ii.2. Omval av Emil Andersson till 2024 

b.ii.3. Omval av Annelie Holgersson till 2024 

b.ii.4. Nyval av Tina Kempe till 2024 

b.ii.5. Nyval av Suppleant Tommy Skybjer till 2024 

b.ii.6. Nyval av Suppleant Åsa Nissling till 2024 

b.ii.7. Stämman godkänner samtliga förslag 

 

§15  Val av 2 revisorer, 1 år eller registrerat revisionsbolag 

a. Valberedningens förslag; 
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a.i. Revisorer: Omval av Sandbergs Redovisning & Revision AB på 1 år  

a.ii. Stämman godkänner valberedningens förslag 

 

 

 

 

     §16           Val av valberedning 

b. Ordförande 1 år, föreslås Monica Funge 

c. Ledamot 2 år, föreslås omval av Elena Hultgren och nyval av Anna Stenkvist. 

d. Stämman godkänner samtliga förslag. 

 

      §17         Beslut om val av ombud och suppleanter till Östergötlands Idrottsförbunds årsmöte 

e. Frågan föreslås hänskjutas till styrelsen, vilket godtas av stämman. 

 

       §18       Övriga frågor 

f. Inga övriga frågor att behandla. 

 

 §19        Årsmötet avslutas 

a. Magnus Gissler tackar mötesordföranden Berryl Arvehell  

b. Magnus Gissler tackar valberedningen 

c. Magnus Gissler tackar de avgående personerna i huvudstyrelse, sektioner och 

valberedningen  

  

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

…………………………………… 

Marie Westrin, sekreterare 

 

 

…………………………………………. 

Justerat av ordförande Berryl Arvehell 

 

 

………………………………………….. 

Justerat av Monica Funge  

 

 

………………………………………….. 

Justerat av Kerstin Krystadius 
 
 

 

Bilagor; 

1. Deltagarförteckning, röstlängd 

 


