
                  Protokoll 
 

Datum och tid: 180322, kl. 18.00-20.00 

Plats: Partille Ridklubb 

Närvarande: Sofia Hagberg, Gabriella Di Feola, Hanna Jonebrant, 

Karin Angholt, Jessie Frisell, Josefine Waering, Fanny Nyberg, Sofia 

Hansson, Evelina Wikström, Elin Hübert 

 

Dagordning  

1. Val av mötesordförande och sekreterare.  
Mötesordförande: Sofia Hagberg 

Mötessekreterare: Karin Angholt 

 

2. Val av 2 justeringshen, tillika rösträknare.  
Justerare: Josefine Waering, Elin Hübert 

  
3. Upprättande av röstlängd.  

10 st 

 
4. Fastställande av att mötet blivit i behörig ordning utlyst 

Ja 

  
5. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna.  

För fullständiga berättelser, se respektive dokument 

 

Verksamhetsberättelse 

Antalet medlemmar kan komma att behöva justeras, godkännande ges för 

den ändringen 

Styrelsen har under året haft 12 styrelsemöten (varav två tävlingsmöten) 

och arrangerat tre medlemsaktiviteter; pizzakväll, quiz och julavslutning 

Tio medlemmar, varav åtta var tävlande och två supportrar, åkte på 

Student SM 2017 på Smedstad Ridcenter. 

GARS valde att ej delta vid EM ridsport då stora delar av styrelsen och 

medlemmar inte var i Göteborg under den perioden. Enskilda medlemmar 

deltog i Chalmers monter 

Styrelsen hade ingen kick-off med SISU-representanten Denny 

GARS var tänkta som arrangörer av Student SM 2018 men då vår 

samarbetsklubb GFRK inte kunde låta oss arrangera tävlingen på deras 

anläggning så fick styrelsen problem med att hitta en 

ersättningsanläggning. Styrelsen blev tillslut tvungna att avsäga sig 

tävlingen och LARK åtog sig att arrangera tävlingen ett andra år. 



Efter det här togs beslut att utöka med en samarbetsklubb vilket blev 

Partille Ridklubb där ett samarbetsavtal utfärdades. 

Under sommaren 2017 meddelade Vera Strandvik att hon skulle studera 

på annan ort och avgick från styrelsen. Hanna Jonebrant valdes som 

ersättare, passande då hon hade kontakter med PRK 

GARS mästerskapen arrangerades i början av 2018; hoppningen på 

GFRK och dressyren på PRK. 

I början av 2018 flyttade Erica Berghäll till Berlin för studier men kunde 

fortsätta som ridlektionsansvarig och SAR-representant på distans. 

GARS drev ett projekt att arrangera GHS Student Event 2018. För att 

kunna arrangera eventet krävdes anmälan från minst 20 personer men då 

tillräckligt antal anmälningar inte kom in fick eventet ställas in. 

Har tyvärr inte varit så stor närvaro på arrangemang, styrelsen fortsätter 

att arbeta för att medlemmarnas engagemang ska öka. 

 

Förvaltningsberättelse 

GARS registrerade som arbetsgivare som beviljades från 1 januari 2016 

Antal medlemmar: Våren 44st, hösten 39st 

Antal stödmedlemmar: 4st 

Antal ridlektioner: 23st, varav 5 blev inställda 

Återbetalning bidrag: 6825kr 

Adm. kostnader: 3544,25kr 

Underskott i resultatbudget: -3725,67 kr, trolig förklaring var att GARS 

2016 fått bidrag för en tävling som senare ställdes in. Bidraget fick därför 

återbetalas under 2017 

Resterande betalningar från 2017: 2905,80kr 

Omsättning: 11 882kr 

Soliditet: 1 

 

6. Revisorernas berättelse.  
Vid förra årsmötet valdes endast en revisor. Enligt stadgarna får inte 

sittande styrelse själva utse en revisor utan det måste ske vid ett årsmöte. 

Kan därför styrelsen få godkännande att endast använda vald revisor 

(Sanna Balazsi Henriksson) och inte två stycken, som annars står 

specificerat i stadgarna? 

Godkänns 

 

Revisorn Sanna Balazsi Henriksson föreslår ansvarsfrihet för sittande 

styrelse 

 

7. Fråga om ansvarsfrihet för avgåendestyrelsen.  
Godkänns 

 



8. Val av ordförande.  
Förslag: Hanna Jonebrant 

Godkänns 

 
9. Val av kassör 

Förslag: Evelina Wikström 

Godkänns 

 

10. Fastställande av antalet övriga styrelseledamöter.  
4st  

 

11. Val av övriga styrelseledamöter.  
Förslag; Karin Angholt, Josefine Waering, Elin Hübert(Adjungerande), 

Emma Karlsson 

Godkänns 

 

12. Val av två revisorer.  
Förslag; Mani Prasad Chamlagai och Lena Mårtensson 

Godkänns 

 
13. Val av sammankallande ledamot i valberedningen. 

Förslag; Sofia Hansson 

Godkänns 

 
14. Fastställande av årsavgifter. 

Förslag; behålla samma avgift; 60/62 kr per termin, 120/122 kr helår 

Godkänns 

 
15. Fråga om styrelsens rätt att ta beslut gällande den allmänna 

verksamheten. 
Godkänns 

 
16. Övriga i behörig ordning till årsmötet inkomna ärenden.   

Motion 1: förslag om ändring i §10, att räkenskapsåret ändras till 

kalenderår 

Godkänns 

 

Motion 2: förslag om ändring i §4, ändras så att medlemmar inte måste 

studera i Västra Götaland utan ska ha anknytning, detta för att öppna för 

studenter som läser på distans. 

Diskussion: Viktigt med formulering, tydlig vilka som får vara med.  



Förslag på ändring av §4, andra stycket första meningen: ”För GARS-

medlem krävs det ett aktivt studerande vid universitet, högskola eller 

liknande eftergymnasial utbildning samt att studerande har anknytning 

till Västra Götaland.” 

Godkänns 
 

17. Övriga frågor 
Avgående kassör redovisar nuvarande kassa: 11 173,33kr 
 

18.  Mötet avslutas 
 

 

 

Underskrifter och Datum 

 

 

Mötesordförande _____________________________ Sekreterare _____________________________ 

 

 

     Justerare _____________________________     Justerare _____________________________ 

 

 

 


