
 
 
 
 
Protokoll - Årsmöte 2022 i Föreningen Siggesta ryttare 
 
Söndagen 20:e februari 2022 kl.12.00 i cafeterian på Siggesta samt via Zoom. 
 
 
1. Mötets öppnande 
Nuvarande ordförande Ove Eriksson hälsar alla deltagare välkomna och öppnar mötet. 
Susanne Sweet går igenom ordningsregler för mötet för de som deltar via Zoom. Frågor är 
välkomna under ”övrigt” och kan även läggas i chatten.  
 
2. Val av ordförande för mötet 
Årsmötet beslutar 
att välja Ove Eriksson till ordförande för mötet. 
 
3. Val av sekreterare för mötet 
Årsmötet beslutar 
att välja Ane Mette Hermansen till sekreterare för mötet. 
 
4. Upprättelse av röstlängd 
Susanne Sweet upprättar röstlängd för Zoom deltagare, och röstlängd från cafeterian 
uprättas på plats.  
 
Årsmötet beslutar 
att godkänna upprättad lista som röstlängd 
 
5. Val av protokolljusterare (2 plus ordförande) och rösträknare 
Årsmötet beslutar 
att välja Hanna Svensson och Annika Löfstrand Ianni till protokolljusterare och 

rösträknare. 
 
6. Godkännande av dagordning 
Årsmötet beslutar 
att godkänna dagordningen. 
 
7. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst 
Årsmötet beslutar 
att  fastställa att mötet utlysts i laga ordning (på hemsidan, FB och i stallet) i god tid i 
enlighet med stadgarna. 



 
8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna samt fastställande av 

balans- och resultaträkningen 
Ove Eriksson hänvisar till verksamhetsberättelsen för 2021 och verksamhetsplan för 2022 
som lagts ut på Facebook, samt kommer att finnas på Siggesta Ryttares hemsida efter detta 
möte. 
 
Klubben har nu 360 medlemmar jämfört med 310 föregående år. Ove går igenom 
verksamhetsberättelsen samt aktiviter som genomförts under året. Ove hänvisar till att 
verksamhetsplanen är generell skriven eftersom det när den skrevs var osäkert pga 
pandemin hur mycket som kunde genomföras. Nya styrelsen kommer förhoppningsvis att 
kunna fylla på med aktiviteter under 2022.    
Kassör Louise Adelborg redogör för klubbens ekonomi.  
Vi har lyckats hålla aktivitetsbidraget från kommunen på samma nivå som tidigare år. Tack 
vara Eva-Lottas noggranna uppföljningar av antalet registrerade och betalande medlemmar 
som är underlaget för att kunna söka kommunbidraget.  
Kostnad för avgift till Ridsportförbundets kommer att öka pga förbundets höjning av 
medlemsavgiften. Klubben har ett minusresultat på 5000 kr. Uteblivna tävlingsaktiviteter pga 
pandemin anses bidra till detta.  
 
9. Revisorernas berättelse 
Kassör Louise Adelborg går igenom revisorns berättelse. 
  
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Årsmötet beslutar 
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 
 
11. Beslut om antal styrelseledamöter 
Årsmötet beslutar 
att antalet ordinarie ledamöter ska vara oförändrat 6 stycken inklusive ordförande, samt 
 3 styrelsesuppleanter. 
Beslutar en avvikelse från stadgarna, eftersom flera än hälften av ledamöterna avgår. 
Nuvarande ledamöter med nyckelposter i styrelsen skall göra en överlämning till nya 
styrelsen efter konstituerande möte.  
  
Därtill ingår i styrelsen en av ungdomssektionen utsedd ungdomsledamot jämte personlig 

suppleant, valda på ett år.  
 
12. Val av ordförande för föreningen 
Årsmötet beslutar 
att Välja Madeleine Lettman Persson till ordförande på 1 år (fram till Årsmötet 2023). 
 
13. Val av ordinarie styrelseledamöter samt suppleanter 
Valberedningen föreslår som fyllnadsval för avgående Susanne Sweet och Ane Mette 
Hermansen att välja Elin Ingerby och Anja Jussila till ledamöter fram till Årsmötet 2023. Samt 
val av ledamöter för 2 år fram till Årsmötet 2024 föreslås Sussie Wåhlin och Amanda Löfgren. 



Som suppleanter för 1 år fram till Årsmötet 2023 föreslås Emma Ungewitter, Helena Jendelid  
och Hanna Svensson. Anna Söby, Valberedningen presenterar kort alla i valberedningens 
förslag.  
 
Årsmötet beslutar 
 
att till ledamöter välja 
 Elin Ingerby, fyllnadsval för 1 år (fram till Årsmötet 2023) 
 Anja Jussila, fyllnadsval för 1 år (fram till Årsmötet 2023) 
 Nyval Sussie Wåhlin för 2 år (fram till Årsmötet 2024) 
 Nyval Amanda Löfgren för 2 år (fram till Årsmötet 2024) 
 
att till suppleanter välja 
 Emma Ungewitter, nyval 1 år (Årsmötet 2023) 
 Helena Jendelid, nyval 1 år (Årsmötet 2023) 
 Hanna Svensson, nyval 1 år (Årsmötet 2023)  
 
Meddelas att följande kvarstår 1 år som ledamöter: 
 Louise Adelborg, kvarstår 1 år (Årsmötet 2023) 
 
14. Anmälan av ungdomsledamot samt personlig suppleant utsedd av USEK 
Årsmötet noterar 
att Alma Öhlin anmälts av USEK att ingå som ordförande och ledamot i USEKs styrelse för 

1 år, samt 
att Linnea Stenström valts till viceordförande i USEKs styrelse för 1 år. 
 
15. Val av eventuella sektioner förutom Ungdomssektionen USEK enligt §24 
Årsmötet noterar  
att  föreningen inte har några övriga sektioner. 
 
16. Val av revisorer 
Årsmötet beslutar 
att även fortsättningsvis utse endast en revisor och i stället för suppleant utse en 
biträdande revisor. 
att till revisor omvälja Karolina Antonov och till 

 biträdande revisor omvälja Jacqueline Nachmens båda på ett år fram till Årsmötet 
2023. 

 Sammankallande: Karolina Antonov 

17. Val av 2 revisor suppleanter 
Årsmötet beslutar 
att i enlighet med punkt 16 inte utse suppleant utan i stället utse biträdande till 

revisorn 
18. Val av antal ledamöter i valberedningen (val på 1 år av sammankallande och 1 

ledamöter) 
Årsmötet beslutar 
att till valberedningen utse två ledamöter  



att till sammankallande utse Anna Söby, samt 
att till ledamot utse Carina Öhlin 
 
19. Val av ombud till Svenska Ridsportförbundets och distriktets allmänna möten och 

ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud 
Årsmötet beslutar 
att  ge styrelsen i uppdrag att överlåta till styrelsen att utse ombud till 

Ridsportförbundets och distriktets allmänna möten att utse representanter och 
ombud (kan även vara ombud och representant utanför styrelsen). 

 
20. Fastställande av medlemsavgifter för 2023 
Kassör Louise Adelborg föreslår oförändrad medlemsavgift för 2023.    
 
Årsmötet beslutar 
att medlemsavgiften förblir oförändrad under året 2023.  
 
21 Styrelsens förslag samt eventuella motioner från medlemma 

a. Styrelsen föreslår en större investering om 70-90.000 kr i hinderpark och 
dressyrstaket. Susanne redogör för bakgrund för förslaget. Styrelse har 
undersökt kostnader på olika paket och budget för investeringen, och föreslår 
att nya styrelsen jobbar vidare med att hitta ett bra paket. Även hitta ett bra 
sätt att förvara nya hinderparken. 

Årsmötet beslutar 

att godkänna förslaget. 

b. Motion 1 (Tävlingskommitté) inkl. styrelsens bemötande (bilaga 1) 

Ove läser upp motionen samt styrelsens bemötande.  

Årsmötet beslutar 

att  avslå motionen innefattande att skapa en ny tävlingskommitté, men ge nya styrelsen i 
samarbete med existerande tävlingskommittén att utveckla existerande kommitté framöver.  

c. Motion 2 (trafiksäkerhet) inkl. styrelsens bemötande (bilaga 2) 

Ove läser upp motionen samt styrelsens bemötande. 

Årsmötet beslutar 

att ge nya styrelsen i uppdrag att tillsammans med Ridskolan och Siggesta Gård jobba 
vidare med frågan. Kattis meddelar att hon gärna är kontaktperson från Ridskolan.  

d. Motion 3 (kontaktinformation) inkl. styrelsens bemötande (bilaga 3) 

Ove läser upp mtionen samt styrelsens bemötande.  

Årsmötet beslutar 

att ge nya styrelsen i uppdrag att undersöka de tekniska förutsättningar för att skapa 
generiska mejladdresser, samt hitta ett nytt domän för Siggesta Ryttare hemsida som 
kommer att tas bort sista december 2022.   



 
22. Övriga frågor 
Avgående styrelsemedlemmar och ordförande avtackas.  
 
23. Avslutande av mötet 
Ove tackar deltagarna och avslutar mötet. 
 
Vid protokollet 
Ane Mette Hermansen 
 
Justeras 
Ove Eriksson, Ordförande 
 
 
 
Justeras      Justeras 
Hanna Svensson    Annika Löfstrand Ianni 


