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Protokoll 
 Årsmöte Täby Ryttarsällskap 

 

Torsdag 10/3 2022 kl 18.30, TRS  
 

§ 1 Mötes öppnande 
 

§ 2 Val av ordförande för mötet 
Miriam (Mimi) Nordling 

§ 3 Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet 
Maria Frejd 

§ 4 Fastställande av röstlängd 
Ingen röstlängd fastställdes.  

§ 5 Val av protokolljusterare och rösträknare 
Margareta Schmidt  

§ 6 Fastställande av dagordning 
Fastställd 

§ 7 
 
§ 8 

Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst 
Fastställande godkänt 
Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser 
Verksamhets- och förvaltningsberättelse finns bifogad och är godkänd. 

§ 9 Revisorernas berättelse 
Revisorns berättelse gicks igenom. Årsredovisning och förvaltningsberättelse är 
granskad. Årsredovisningen är underskriven av revisor samt hela styrelsen. 
Revision har utförts i enlighet med god revisionsed.  

§ 10 Fastställande av balans- och resultaträkningar 
Fastställd av årsmötet. 

§ 11 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 
Beviljad. 

§ 12 Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för 
det i 17§ andra stycket angivna antalet 
Förslag från styrelsen på antal ledamöter och suppleanter om 5 ledamöter, 2 
suppleanter och en ordförande har vid mötet korrigerats till 4 ledamöter, 2 
suppleanter och en ordförande. Godkänt. 

§ 13 Val av ordförande för föreningen 
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Mimi Nordling föreslås till ny ordförande på ett år till 2023. Godkänt. 

§ 14 Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter 
Alla ytterligare nomineringar enligt förslaget till styrelse godkända. 
Ledamöter:  
Caroline Anzalone, omval på 4 år till 2024 
Margareta Schmidt, vald på 2 år till 2023 
Anna  Svalstedt, vald på 2 till år 2023 
Claire Anne Eriksen, omval på 2 år till 2024 
 
Suppleanter:  
Maria Frejd, nyval på 1 år till 2023 
Annika Hävren, nyval på 1 år till 2023 
 

§ 15 Anmälan av ungdomsledmot jämte personlig suppleant utsedda av 
ungdomssektionen 
Matilda Carlsson.  

§ 16 Fastställande av eventuella sektioner förutom ungdomssektionen 
Tävlingssektionen. Fastställt. 

§ 17 Val av en revisor och en revisorssuppleant 
Enligt justerat valberedningsförslag, revisor Ewa Forsman. Revisorssuppleant 
Annica Edgren. Godkänt.  

§ 18 Beslut om antalet ledamöter i valberedningen 
Enliggt valberedningens förslag. Godkänt. 

§ 19 Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen  
Enligt valberedningens förslag. Godkänt. 

§ 20 Val av ombud till SvRFs och distriktets allmänna möten och av andra 
möten där föreningen har rätt att representera med ombud 
Bestäms i styrelsen efter behov. 

§ 21 Fastställande av årsavgift för nästkommande år 
Årsavgiften för 2023 fastställs till samma avgift som föregående år; 

- Junior 300 sek 
- Senior 450 sek 
- Stödjande 250 sek 

Godkänt. 

§ 22 
 
 

Övriga ärenden som enligt 13§ kan upptas till beslut på årsmötet 
Punkten utgår. 
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§ 24 

 
 
 
Mötet avslutas. 
 
 
Täby 2022-03-10 

 

___________________________ ___________________________ 

Miriam Nordling (ordf.)   Margareta Schmidt (justerare) 

 
 

  


