
Protokoll fört vid Hylte Ryttarförenings Årsmöte 220228 via Teams 
 
 
§1. Ordförande Rolf Näslund öppnade mötet och hälsade välkomna. 
 
§2. Dagordningen godkändes 
 
§3. Val av mötespresidium. 
Till ordförande valdes Jan Liwenius och till sekreterare Agneta Ljunggren. 
Jan tog över som ordförare för dagens möte 
 
§4.  Till justerare och rösträknare valdes Anna Kärnhall och Mette Grön  
 
§5. Röstlängden fastställes till 18 st. 
 
§6. Årsmötets utlysande godkändes. Kallelse har satts ut på hemsidan 25/1 + annonserats 
via Facebook och medlemsmail. 
 
§7. Verksamhetsberättelser för US, Hopp och dressyrsektioner och huvudsektionen lästes 
diskuterades och godkändes. 
Ett förtydligande från US att det är ”Kvinnor i rörelse”/”team we dream” som deltagit i 
Ridborgarmärkestagning. 
 
§8.Ekonomisk berättelse. Resultatrapport för huvudstyrelsen och US redovisades och 
godkändes. 
 
§9. Balansräkningen för huvudsektionen godkändes, en positiv förändring noterades. 
US har ingen skriven balansrapport, styrelsen följer upp om detta ska göras till nästa år. 
 
§10 Revisorernas berättelse lästes, de har föreslagit ansvarsfrihet för styrelsen 2021. 
Revisorerna önskar ett förtydligande om vilka ekonomiska transaktioner som ska 
protokollföras.  
 
§11. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 
 
§12. Verksamhetsplanen för 2022 redovisades, diskuterades och godkändes. 
Jan Liwenius fick i uppdrag att kontrollera Biotopområderna runt anläggningen med 
Länsstyrelsen. Finns det möjlighet att utvidga paddocken? 
Styrelsen fick i uppdrag att räkna mer noggrant på en bra balans med antalet hästar, elever 
och lektioner. 
 
§13. Budget för 2022 redovisades och godkändes. 
 
 
 
 
 
 
 
 



§14. Styrelsens storlek är enl stadgarna ordförande och 8 ledamöter, varav en utses av US. 
Mötet beslutade att utse 5 suppleanter varav en från US 
 
 
§15.Val av styrelse 
 
Till ordförande på ett år valdes Rolf Näslund. 
 
Ledamöter med 1 år kvar är: 
Lars Johansson 
Jessica Westman 
Ingela Emanuelsson 
 
Till ledamöter på 2 år valdes: 
Monica Larsson 
Torbjörn Larsson 
Anna Holmén 
Anna Heijel        ( samtliga omval)         
 
US har utsett Gurlie Holmgren till deras ordinarie ledamot 
 
§16. Val av suppleanter på ett år    
Agneta Ljunggren omval 
Kerstin Håkansson omval 
Marie Jakobsson nyval 
Ebba Bergstrand nyval 
 
US har utsett Sabina Johansson till deras suppleant 
 
§17. Val av revisorer. 
Till ordinarie revisor på ett år valdes Jan Liwenius och Örjan Carlsson 
Till revisorssuppleanter på ett år valdes Paula Andersson och Anders Svensson 
 
§18. Ungdomssektionen redovisade sin styrelse utsedd på deras årsmöte 220213 
 
Ordförande : Gurlie Holmgren 
 
Ledamöter: Elvina Emanuelsson, Jenny Andersson, Sabina Johansson, Elvira Lönn,  
Linea Kinnunen, Isabella Pettersson Winkler och Alva Virmalainen 
 
Suppleanter: Noel Amaya, Ronja Gustavsson och Elvira Wieslander 
 
§19 . Övriga val . Följande val gjordes 
 
Representanter till Hallands Ridsportsförbunds årsmöte 10/3  
Ordinarie: Rolf Näslund och Anna Heijel 
Supplanter: Leontina Lammheden och Agneta Ljunggren 
 
Representanter till Distriktets tävlingssektioner: Maria Ekroth och Mette Grön 
 



Representanter till distriktets ridskole-och utbildningssektion utses av styrelse 
 
Representanter till distriktet ungdomssektion: Gurlie Holmgren, ytterligare en representant 
utses av US styrelse.  
 
§20 Till hoppsektion valdes: 
Maria Ekroth, Jan Liwenius, Sabina Johansson, Lisa Skagenberg, Camilla Sjöberg och Linn 
Robertsson 
 
§21 Till dressyrsektion valdes: 
Sonya Carlsson, Mette Grön, Gustaf Johansson, Jenny Westerholm, Malin Taipaleenmäki, 
Helena Sandström och Julia Holmén 
 
§22. Till valberedning inför nästkommande årsmöte valdes: 
Martina Philip (sammankallande) Anna Roos och Nina Wencel. 
 
§23 Till sammankallande för planeringsmöte angående anläggningens nyttjande utsågs 
Leontina Lammheden 
 
§24 
Beslutades att medlemsavgifter för 2023 ska vara 300:- för juniorer och 400:- för seniorer. 
 
§25. Prisutdelning 
Pristagarna lästes upp och applåderades. Se verksamhetsberättelse från Hopp- och 
Dressyrsektion. 
Priserna ( pokaler och schabrak) kan hämtas från onsdag kväll på Ridskolans kontor. 
 
§26. Mötet avslutades av omvalda ordförande Rolf Näslund, som tackade mötesordföranden 
för dagens väl genomförda förhandlingar och  för förtroendet  att fortsätta som föreningens 
ordförande. 
 
 
Protokoll skrivet av: 
 
                                 Agneta Ljunggren 
 
 
Justeras: 
 
                                Anna Kärnhall 
 
 
                                Mette Grön 
 
 
                               Jan Liwenius 
 
 
 
 



 
         
 
 
  
 


