
 
 
 ÅRSMÖTE KUNGSBACKA RIDKLUBB 
 Söndag 21 februari 2021 kl. 16.00 
  
            Protokoll 

 

 

 

 

1. Val av ordförande för mötet. 
 
Årsmötet beslutade att välja Fredrik Hansson, Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, till 
ordförande för årsmötet.  
 

2. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet. 

Årsmötet beslutade att välja Josefine Litfeldt till sekreterare för årsmötet. 
 

3. Upprättande av röstlängd. 

Närvarolista godkänns som röstlängd. Årsmötet beslutade att fastställa röstlängden. 

 

4. Val av protokolljusterare och rösträknare. 

Årsmötet beslutade att välja Johanna Gertsson till protokollsjusterare tillika rösträknare. 

 

5. Fastställande av dagordning. 

Årsmötet beslutade att godkänna dagordningen. 

 

6. Fastställande om mötet blivit i laga ordning utlyst. 

Årsmötet beslutade att mötet har blivit i laga ordning utlyst. 

 

7. Beslut om ändring av föreningens stadgar. 

Årsmötet beslutade om ändring av föreningens stadgar enligt förslaget.  

 

8. Fastställande av resultat- och balansräkning. 

Årsmötet fastställer årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 med tillhörande 
förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och styrelsens förslag till resultatdisposition. 

 

9. Revisorernas berättelse. 

Årsmötet beslutade att lägga revisorernas berättelse med godkännande till handlingarna. 

 



10. Fråga om ansvarsfrihet for styrelsen. 

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

  

11. Behandling av föreningens verksamhets- och förvaltningsberättelse samt sektionernas 
verksamhetsberättelser. 

Årsmötet beslutade att godkänna och lägga föreningens och ungdomssektionens 
verksamhetsberättelser för 2020 till handlingarna.  

  

12. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i 17 § andra stycket 
angivna antalet. 

Årsmötet beslutade att antalet styrelseledamöter förutom ordföranden och ungdomsledamot ska 
vara sju (7) st. Årsmötet beslutar att antalet suppleanter förutom ungdomsledamot ska vara två (2) 
st. 

  

13. Val av ordförande för föreningen. 

Årsmötet beslutade att välja Nils Andreasson till ny ordförande för Kungsbacka ridklubb. Nyval 1 
år. 

 

14. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter.  

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.  
 
Styrelsen får därmed följande utseende under 2021 
 
Ordförande:  
Nils Andreasson - vald på 1 år, 2021 tom 2022 
 
Ledamöter: 
Christine Svanholm - omval på 2 år, 2021 tom 2023 
Maria Ekblad - omval på 2 år, 2021tom 2023 
Fredrik Göst - nyval på 2 år, 2021 tom 2023 
Fredrik Kollberg – vald på 1 år, 2021 tom 2022 
Viktoria Eriksson – vald på 2 år, 2020 tom 2022 
Ingela Hjält – vald på 2 år, 2020 tom 2022 
Johan Gertsson – vald på 2 år, 2020 tom 2022 

Suppleanter 
Peter Liljedorff – nyval på 1år 2021 tom 2022 
Anna Hannell – ny position på 1 år, 2021 tom 2022 

 

15. Val av sektioner förutom ungdomssektion (se stadgar § 24). 

 Årsmötet beslutade att ge styrelsen i uppdrag att besluta om val och upprättande av sektioner.  

 

16. Anmälan av ungdomssektionen vald ledamot jämte personlig suppleant. 

Årsmötet beslutade att fastställa ungdomssektionens förslag Sara Ekstrand som ungdomsledamot 
i styrelsen samt Wilma Vallöf som personlig suppleant.  



 

17. Val av föreningens revisor. 

Årsmötet beslutade att fortsätta anlita företaget Moore Ranby AB, Emil Berglund som revisor 
även för 2021. 

 

18. Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen. Val på ett år av sammankallande och 
ledamöter i valberedningen. 

Anna Ek – sammankallande 
Katarina Svensson – ledamot 
Anna Antoni – suppleant 
Christine Liedman Westlöf - suppleant 

Årsmötet beslutade enligt inkomna förslag.  

 

19. Val av ombud i Svenska Ridsportförbundets och distriktets allmänna möten där föreningen har 
rätt att representera med ombud. 

Årsmötet beslutade att ge styrelsen i uppdrag att inom sig besluta om val av ombud.  

 

20. Fastställande av årsavgifter. 
 
Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag att höja medlemsavgiften med 50 kronor i de 
befintliga kategorierna junior, senior och familj år 2022.  
 

21. Övriga ärenden som enligt 13 § kan upptas till beslut på årsmöte. 

Inga inkomna ärenden. 

 

Mötets avslutande 

Mötesordförande Fredrik Hansson tackar för ett gott möte där det är fint att se en förening i god 
balans och sammanfattar tack till alla berörda för året som gått. Valberedningen önskar tacka 
avgående ledamöter Paul Åhlander, Linn Christiansen, Magnus Elofsson, Beata Ekman, Karin 
Elofsson, Malin Agerforz samt Kerstin Ekman Hake. 
Nyvald ordförande Nils Andreasson tackar för förtroendet och meddelar att han med glädje ser 
fram emot sin roll och föreningens gemensamma arbete framåt.   

 

 
  

 

Ordförande                                  Vid protokollet            Justeras 

 

-------------------------  -------------------------                           ------------------------- 
Fredrik Hansson  Josefine Litfeldt            Johanna Gertsson 
Mötesordförande  Mötessekreterare            Justerare 

 

 



 

 

  
Deltagarlista Årsmöte 2020-02-21 
 
Anna Hannell  

Ingela Hjält 

Maria Ekblad 

Louise Lind Paris  

Johan Gertsson 

Magnus Elofsson 

Viktoria Eriksson 

Linn Christianssen  

Christine Svanholm 

Malin Agerforz 

Peter Liljedorff  

Monika Bengtsson 

Fredrik Kollberg  

Karin Elofsson  

Jennie Heidenfors  

Anna-Karin Granberg 

Elisabeth Palmersson  

Josefine Litfeldt - (ej rösträtt) 

Jan Ericsson  

Ellinor Bille  

Annika Carlsson  

Kerstin Ekman-Hake  



Katarina Svensson  

Britt-Marie Wiman   

Fredrik Göst  

Nils Andreasson 

Anna Ek  

Beata Ekman  

Christine Liedman-Westlöf  

Sara Ekstrand  

Fredrik Hansson (ej medlem; ordförande vid mötet)  

Anna Antoni  

Kristina Ekman 
 
Johanna Gertsson 
 
Tilda Ekblad 
 


