Årsmöte för verksamhetsår 2019

Protokoll
Datum och tid: 2020-02-12 kl 18.30
Plats: Chalmers Kårhus
Närvarande: Emma Karlsson, Elina Oksanen, Evelina Wikström, Frida Laumann, Agneta
Andersson, Madeleine Åsblom, Cornelia Johansson, Susanne Hermansson, Emma Sandnabba,
Moa Beischer, Elin Hybert

Dagordning
1. Val av mötesordförande och sekreterare
Emma Karlsson väljs till mötesordförande och Elin Hybert till sekreterare

2. Val av 2 justeringshen, tillika rösträknare
Elina Oksanen och Frida Laumann väljs till justerare.

3. Upprättande av röstlängd
11 st röstberättigade deltagare.

4. Fastställande av att mötet blivit i behörig ordning utlyst
Mötet fastställs som i behörigt utlyst.

5. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse
Verksamhetsberättelsen:
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Styrelsen
Styrelsen har bestått av:
● Emma Karlsson
● Elin Hübert
● Evelina Wikström
● Elina Oksanen
● Frida Laumann
● Emilia Nordensvan
● Hanna Persson
● Mikaela Bjure

Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Aktivitetsansvarig
Tävlingsansvarig
Ridlektionsansvarig
Webmaster
Medlemsansvarig

Styrelsen har under året haft 10 styrelsemöten.
I april under Göteborg Horse Show stod styrelsen och representerade GARS i
Chalmers monter.
Den 28 augusti 2019 stod delar av styrelsen med en monter under evenemanget
“Tivolit” under Chalmers mottagning på campus Johanneberg.
Den 16 september hade vi en träff med Richard Udin, SISU, för att bolla idéer om
hur GARS ska utvecklas och hur vi ska attrahera studenter till föreningen.
Händelser under året
- GARS har i samarbete med GFRK fortsatt driva lektioner för våra
studentmedlemmar.
- Stort fokus under framför allt hösten 2019 har legat på projektgruppen
som planerar Student-SM 2020. Vi har arbetat med att attrahera
människor till att engagera sig i projektgruppen genom att visa oss för
studenter under Chalmers mottagning samt besöka ridlektionerna på
GFRK.
- Avsuttna medlemsaktiviteter som arrangerats är picnic i Slottskogen,
bowlingkväll, planeringsmöten inför SM 2020 och after-ride fika på GFRK.
- Uppsuttna medlemsaktiviteter under verksamhetsåret har varit ett
helgläger i augusti på Stall Adam och de vanliga GARS-lektionerna.
- GARS deltog på Student-SM i maj 2019 på Lunds civila ryttarförening som
arrangerades av LARS. Vi hade nio deltagare varav tre tävlade i
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dressyrlaget, tre i hopplaget, en individuell startande i
dressyr samt två individuellt startande i

-

-

hoppning. Det var 4 medlemmar som följde med som supportrar. GARS
tog ett delat lagbrons kombinerat (sammanställda resultat från både
dressyr och hoppning), guld i lagdressyr, ett individuellt silver i dressyr, en
individuell fjärdeplats samt en individuell sjundeplats i hoppning.
GARS arrangerade mästerskap i dressyr på Stall Adam med 6 st
deltagare samt mästerskap i hoppning på Göteborgs Fältrittklubb med 10
st deltagare.
GARS har under 2019 inkomster via medlemsavgifter samt
anmälningsavgift till helgkursen på Stall Adam.

Svårigheter under året
- Intresset för ridlektionerna under hösten har varit svalt och många lektioner har
tvingats ställa in. Styrelsen försöker undersöka varför genom bland annat
enkätutskick till medlemmarna.
- Året för styrelsen har inneburit en del förändringar hos enskilda
styrelsemedlemmar (utbyten, jobb, examen) som medfört svårigheter att hitta
den tid att lägga på föreningen som var ambitionen från början.
Verksamheten i siffror
- föreningen hade 30 antal betalande medlemmar vårterminen 2019
- föreningen hade 23 antal betalande medlemmar höstterminen 2019
- föreningen har 22 antal betalande medlemmar vårterminen 2020
- under verksamhetsåret omsatte föreningen 19231,12 kr
- föreningen har för närvarande 21534,30 kr i kassan
Emma Karlsson
Ordförande v.å. 2019

6. Revisorernas berättelse
Undertecknade, av årsmötet 2019 valda till föreningens revisor, har granskat
räkenskaperna för Göteborgs Akademiska Ryttarsällskap (GARS) för
redovisningsåret 2019. Ansvar för föreningens räkenskaper ligger på styrelsen
och vårt ansvar är att uttala oss om årsbokslut och förvaltning på grundval av min
revision.
Granskningen om föreningens ekonomi har baserats på kassabok, årsbokslut
och förvaltningsberättelse. Räkenskaperna är förda med noggrannhet och
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ordning, och inkomster samt utgifter under året är tydligt
redovisade. Styrelsen visar på lösningsorientering med
idérika aktiviteter samt i att hålla priserna nere för att låta fler kunna få delta.
Föreningens ekonomiska ställning vid verksamhetsårets slut framgår i
årsbokslutet med en resultat- samt balansräkning med ett positivt resultat för
verksamhetsår 2019. Det har under revisionen inte framkommit skäl till
anmärkning och vi tillstyrker därmed att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den
ekonomiska förvaltningen under verksamhetsåret 2019.
Karin Angholt
Lekmannarevisor
Göteborg, 2020-02-09

Hanna Jonebrant
Lekmannarevisor
Göteborg, 2020-02-09

7. Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelsen
Avgående styrelse beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

8. Val av ordförande
Valberedningens förslag till styrelseordförande för verksamhetsår 2020 är Linnea
Ivarsson. Linnea väljs till ordförande av årsmötet.

9. Val av kassör
Valberedningens förslag till kassör för verksamhetsår 2020 är Moa Beischer.
Moa väljs till kassör av årsmötet.

10. Fastställande av antalet övriga styrelseledamöter och suppleant
7 st

11. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
Följande styrelseledamöter fastslås utan inbördes ordning:
Lina Torshall Johansson
Madeleine Åsblom
Cornelia Johansson
Susanne Hermansson
Emma Sandnabba
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12. Val av två revisorer
Elin Hybert och Evelina Wikström väljs som revisorer.

13. Val av sammankallande ledamot i valberedningen
Frida Laumann väljs som sammankallande ledamot i valberedningen.

14. Fastställande av årsavgifter
Fastställs till oförändrad från föregående år.
Ordinarie medlem: 100 kr/termin
Stödmedlem:
100 kr/år

15. Fråga om styrelsens rätt att ta beslut gällande den allmänna
verksamheten
Styrelsen beslutas ha rätt att ta beslut om den allmänna verksamheten.

16. Övriga i behörig ordning till årsmötet inkomna ärenden
Inga inkomna ärenden finnes.

17. Övriga frågor
Inga övriga frågor finnes.

18. Mötet avslutas
Mötet avslutas.

Underskrifter och Datum

Mötesordförande ______________________ Sekreterare __________________________

Justerare___________________________Justerare_____________________________

