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Art:  Protokoll fört vid Västergötlands Ridsportförbunds  

distriktsungdomssektionsårsmöte 2021 

 

Tid:   Lördagen den 6:e mars 2021 

 

Plats:   Digitalt möte via Teams 

 

Närvarande: Ca 15 personer representerande 7 av distriktets föreningars  

ungdomssektioner. 

 

 
 

 

 Mötets öppnande Lina-Maria hälsar alla välkomna och öppnar 

mötet. 

 

 

§1 Val av ordförande för mötet Mötet kunde välja Alma Sundqvist, gäst från 

CUS, till ordförande för mötet. 

 

 

§2 Anmälan av sektionens val av sekre-

terare för mötet 

Anmäldes Anna Aurell  

§3 Fastställande av röstlängd Röstlängden baserad på ombudsregistering 

uppvisar 4 röster, fördelade på 4 av distriktets 

röstberättigade föreningsungdomssektioner. 

Röstlängden fastställdes därmed.  

 

 

§4 Val av protokolljusterare och röst-

räknare  

Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes 

Kristoffer Sätterman samt Alicia Hedberg 

 

 

§5 Fastställande av dagordning Fastställdes utan ändringar. 
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§6 Fastställande av om mötet blivit i 

laga ordning utlyst 

Lina-Maria berättade att kallelsen publicerats på 

distriktets hemsida i januari månad samt annon-

serats på bade distriktets och på DUS Face-

booksida och Instagramsida ett flertal gånger. 

Årsmöteshandlingarna har publicerats på hemsi-

dan 14 dagar innan årsmötet. 

Mötet fastställde därmed att mötet blivit i laga 

ordning utlyst. 

 

 

 

§7 Behandling av verksamhetsberät-

telse. 

Lina-Maria Petterson presenterade verksamhets-

berättelsen och gjorde några nedslag i verksam-

heten.  

Mötet godkänner därmed verksamhetsberättel-

sen och lägger det till handlingarna. 

 

 

§8 Beslut om antalet styrelseledamöter 

och suppleanter 

Valberedningens förslag: 6 ordinarie 

styrelseledamöter + ordförande 

Mötet beslutar i enlighet med valberedningens 

förslag. 

 

 

 

§9 Val av ordförande för sektionen på 

ett år. 

 

Lina-Maria Pettersson (omval 1 år)  
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§10 Val av övriga styrelseledamöter och 

suppleanter på två år 

Valberedningens förslag: 

Omval/nyval på 2 år: 

• Alicia Hedberg, RI Grästorp, nyval 2 år  

• Liam Roadway, Marks RK, nyval 2 år 

• Jessica Karlsson, Färgelanda RK, nyval 2 år 

• Ann-Sofie Johansson, Mariestads RK,  

fyllnadsval 1 år 

• Moa Berglund, Trollhättans FRK,  

fyllnadsval 1 år 

Med ett år kvar av sin mandatperiod:  

• Felicia Bordi, Trollhättans FRK 

 

Avgår gör Tilda Stäveryd, Anna Aurell och 

Felicia Hernandez 

 

 

§11 Val av ungdomsledamot (under 26 

år) jämte personlig ersättare att ingå 

i distriktets styrelse. 

 

Mötet beslutade att ge DUS styrelsen i uppdrag 

att utse en ledamot samt personlig ersättare till 

denne att ingå i distriktsstyrelsen. 

 

 

§12 Val på ett år av ledamöter i valbe-

redningen. 

Mötet valde Kristoffer Sätterman (smk), Felicia 

Svensson och Tilda Stäveryd 

 

 

 

§13 Val av ombud till möten där DUS 

har rätt att representera med ombud 

Mötet beslutade att ge DUS styrelsen i uppdrag 

att utse ombud och eventuella ersättare. 
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§14 Övriga ärenden Inga ärenden inkomna. 

 

 

 Mötets avslutande  Alma Sundqvist tackar för ett trevligt möte och 

förklarar 2021 års årsmöte avslutat. 

 

 

 

 

 

Närvarande föreningar med ombudsfullmakt (1 röst/förening) 

 

• Föreningen Stenkullens RS 

• Marks RK 

• RI Grästorp 

• Tidaholmsbygdens HK 

 

 

 

 

 

 

Alma Sundqvist /mötesordförande Anna Aurell /sekreterare 

Alicia Hedberg /justerare Kristoffer Sätterman /justerare 


