Årsmöte för verksamhetsår 2020

Protokoll
Datum och tid: 2021-02-23 kl 18.00
Plats: Online via Zoom
Närvarande:

Linnea Ivarsson
Lina Torshall Johansson
Moa Beischer
Madeleine Åsblom
Cornelia Johansson
Susanne Hermansson
Vendela Bergman
Patricia Boëthius Anderson
Johanna Stenmark
Lovisa Elfström
Lisa Lindenbaum
Hanna Bergland
Felicia Brag

Dagordning
1. Val av mötesordförande och sekreterare
Linnea Ivarsson väljs till mötesordförande och Cornelia Johansson till sekreterare.

2. Val av 2 justeringshen, tillika rösträknare
Madeleine Åsblom och Susanne Hermansson väljs till justerare.

3. Upprättande av röstlängd
13 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:
Styrelsen
Styrelsen har bestått av:
● Linnea Ivarsson

Ordförande

●
●
●
●
●
●

Cornelia Johansson
Moa Beischer
Emma Sandnabba
Susanne Hermansson
Madeleine Åsblom
Lina Torshall Johansson

Vice ordförande, Tävlingsansvarig
Kassör
Aktivitetsansvarig
SAR-ansvarig
Ridlektions- och Mediaansvarig
Webmaster, Medlemsansvarig

Styrelsen har under året haft 12 styrelsemöten varav 8 skett online pga covid-19.
Student-SM i Göteborg 2020 ställdes in pga covid-19. Flyttades till Stockholm i
september 2020.
I början av september ersattes det gamla anmälningssystemet till ridlektionerna på
GFRK till nya anmälningssystem Hippocrates.
Första veckan i November skrevs ett nytt avtal med GFRK.
I början av 2021 utökades ridlektionerna till två, onsdagar klockan 8-9 och fredag
klockan 14-15. Första onsdagslektionen böjar 2/3.

Händelser under året
- GARS har i samarbete med GFRK fortsatt driva lektioner för våra
studentmedlemmar och dessutom utökat till två lektionstider i veckan.
- Stort fokus under våren har varit att få ett stort engagemang på ridlektionerna
och få nya medlemmar att känna sig välkomna till GFRK.
- Inställda medlemsaktiviteter som arrangerats var en två dagars kurs på GFRK
med middag och teambuilding aktivitet som var fullbokad men tvungen att
ställas in pga covid-19.
- Fullföljda medlemsaktiviteter under verksamhetsåret har varit ett helgläger i
augusti på Stall Adam och de vanliga GARS-lektionerna.
- GARS deltog på Student-SM i Stockholm 2020 på Botkyrka ryttarsällskap
som arrangerades av SSEC Stockholm Student Riders. Vi hade åtta deltagare
varav tre tävlade i dressyrlaget, tre i hopplaget, två individuellt startande i
dressyr samt två individuellt startande i hoppning. GARS tog ett lagbrons i
hoppning, ett individuellt guld i hoppning och en individuell åttondeplats i
hoppning.
- GARS har inte kunnat arrangera klubb mästerskap pga. covid-19
- GARS inkomster under 2020 har varit via medlemsavgifter samt
anmälningsavgift till helgkursen på Stall Adam.
Svårigheter under året

-

-

Covid-19 som gjort att vi inte kunnat hålla vanliga styrelsemöten samt
genomföra tänkta aktiviteter. Det har inte gått att planera medlemsaktiviteter
på samma sätt då det varit väldigt begränsat och behövt anpassas. Svårt att
planera något när det blivit en stor omställning för alla med både skola och
fritid.
Högt tryck på ridlektionerna så de blivit fulla fort vilket inneburit att det är
många nya medlemmar som inte fått chansen att rida.

Verksamheten i siffror
-

föreningen hade 22 antal betalande medlemmar vårterminen 2020
föreningen hade 28 antal betalande medlemmar höstterminen 2020
föreningen har 28 antal betalande medlemmar vårterminen 2021
under verksamhetsåret omsatte föreningen 35 264 kr
föreningen har för närvarande 24 313,97 kr i kassan

Linnea Ivarsson
Ordförande v.å. 2020

Förvaltningsberättelse 2020
I början av året hade vi GARS-mästerskap i Dressyr och Hoppning. GARS har valt att hålla
anmälningsavgiften på dessa evengemang låg, vilket gör att dessa evengemang resulterar i en
viss förlust.
Under sommaren hade vi ridläger på Stall Adam. Medlemmarna betalade anmälningsavgiften
till GARS som i sin tur betalade Stall Adam. GARS valde att stå för maten under lägret.
Även fast detta inte täcktes av ridlägrets intäkter, gjordes detta avvägande eftersom det
resulterade i rekrytering av nya medlemmar.
På höstterminen skedde ändringar i avtalet med Göteborgs Fältrittklubb gällande
prova-på-medlemskap för GARS-medlemmar. GARS kom överens med GFRK om att detta
skulle börja gälla först 2021 och under tiden kunde GARS medlemmar betala avgiften för
prova-på-medlemskap på GFRK till GARS.
I slutet av året gjordes en betalning till GFRK med dessa medlemsavgifter. I december skulle
ytterligare ett ridläger anordnas. Detta läger blev inställt till följd av covid-restriktioner.
GARS beslutade att återbetala alla anmälningsavgifter och invänta nya restriktioner.
Corona har inneburit att GARS inte kunnat genomföra vissa planerade aktiviteter under 2020.
Men detta har inte haft något påverkan på föreningens ekonomi.

Årets främsta intäkter har varit medlemsavgifter. Under 2020 har vi fått 7586 kr i
medlemsavgifter jämfört med 5285,12 kr år 2019, vilket innebär att medlemsantalet ökat.
GARS-mästerskap och Ridlägret på Stall Adam har inneburit en viss förlust, men styrelsen
har ansett att detta varit försvarbart eftersom dessa evengemang varit fördelaktiga för
rekrytering av medlemmar, samt att föreningen avslutar året med ett överskott.
Moa Beischer Kassör v.å. 2020

6. Revisorernas berättelse
Revisionsberättelse
2020

Undertecknade, av årsmötet 2020 valda till föreningens revisor, har granskat räkenskaperna
för Göteborgs Akademiska Ryttarsällskap (GARS) för redovisningsåret 2020. 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 ordning, och
inkomster samt utgifter under året är tydligt redovisade.
Det har under revisionen inte framkommit skäl till anmärkning och vi tillstyrker
därmed att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den ekonomiska förvaltningen under
verksamhetsåret 2020.

Evelina Wikström
Lekmannarevisor

Elin Hubert
Lekmannarevisor

2021-02-18

2021-02-18

7. Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelsen
Ansvarsenhet för avgående styrelse beviljas för verksamhetsåret 2020

8. Val av ordförande
Valberedningens förslag till styrelseordförande för verksamhetsår 2021 är Linnea
Ivarsson. Linnea Ivarsson väljs till styrelseordförande för verksamhetsåret 2021.

9. Val av kassör
Valberedningens förslag till kassör för verksamhetsår 2021 är Moa Beischer. Moa

Beischer väljs till kassör för verksamhetsåret 2021.

10. Fastställande av antalet övriga styrelseledamöter och suppleant
7 st styrelseledamöter

11. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
Följande styrelseledamöter fastslås utan inbördes ordning:
Susanne Hermansson
Madeline Åsblom
Emma Sandnabba
Vendela Bergman Lyck
Lisa Lindenbaum
Johanna Stenmark

12. Val av två revisorer
Evelina Wikström och Elin Hubert väljs som revisorer för verksamhetsåret 2021.

13. Val av sammankallande ledamot i valberedningen
Madeleine Åsblom väljs som sammankallande ledamot i valberedningen.

14. Fastställande av årsavgifter
Fastställs till:
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

Justerare

Sekreterare

Justerare

