
Årsmötesprotokoll för
verksamhetsår 2022
Tid & Datum: kl. 18.00, 2023-02-08
Plats: Chalmers, Maskinhuset grupprum M1211
Närvarande: Viktoria Morell, Moa Beischer, Ebba Silberg, Kerstin Nordangård, Elsa
Leppänen, Tora Dirke Lundberg, Klara Eriksson Segerström, Lisa Lindenbaum, Johanna
Stenmark, Olivia Lüth, Malvina Dittmer

Dagordning
§ 1 Val av mötesordförande och sekreterare

Årsmötet beslutade att välja Lisa Lindenbaum till mötesordförande och välja Johanna
Stenmark till mötessekreterare

§ 2 Val av 2 justeringshen, tillika rösträknare
Årsmötet beslutade att välja Tora Dirke Lundberg och Klara Eriksson Segerström att

justera protokollet

§ 3 Upprättande av röstlängd
10 st röstberättigade deltagare.

Årsmötet beslutade att fastställa röstlängden till 10
Malvina Dittmer kom in efter att rösträtten hade fastställts och var därmed inte röstberättigad.

§ 4 Fastställande av att mötet blivit i behörig ordning utlyst
Årsmötet beslutade att anse årsmötet enligt stadgarna behörigen utlyst

§ 5 Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser
Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för föregående verksamhetsår presenterades
för årsmötet. Se bilaga 1 och bilaga 2,

Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse och
lägga dessa till handlingarna.

§ 6 Revisorernas berättelse
Revisorsberättelse presenterades för årsmötet
Revisionsberättelse 2022
Undertecknade, av årsmötet 2022 valda till föreningens revisorer, har
granskat räkenskaperna för Göteborgs Akademiska Ryttarsällskap
(GARS) för redovisningsåret 2022. Ansvar för föreningens räkenskaper
ligger på styrelsen och vårt ansvar är att uttala oss om årsbokslut och
förvaltning på grundval av vår 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 2022.

Vendela Bergman Lyck
Lekmannarevisor
Göteborg, 2023-01-24
Linnea Ivarsson
Lekmannarevisor
Örebro, 2023-01-22

Årsmötet beslutade att godkänna revisionsberättelsen

§ 7 Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelsen
Årsmötet beslutade att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet för

verksamhetsåret 2022

§ 8 Val av ordförande
Valberedningen presenterade sitt förslag till ordförande

Årsmötet beslutade att välja Klara Eriksson Segerström till ordförande

§ 9 Val av kassör
Valberedningen presenterade sitt förslag till kassör

Årsmötet beslutade att välja Moa Beischer till kassör

§ 10 Fastställande av antalet övriga styrelseledamöter
Valberedningen presenterade sitt förslag till antal övriga ledamöter

Årsmötet beslutade att fastställa till 3 stycken övriga ledamöter

§ 11 Val av övriga styrelseledamöter
Valberedningen presenterade sitt förslag till övriga ledamöter

Årsmötet beslutade att
välja Viktoria Morell
välja Olivia Lüth
välja Elsa Leppänen
till ledamöter

§ 12 Val av 2 revisorer
Årsmötet beslutade att välja Malvina Dittmer och Lisa Lindenbaum till revisorer

§ 13 Val av sammankallande ledamot i valberedningen
Årsmötet beslutade att välja Klara Eriksson Segerström som sammankallande

ledamot i valberedningen.



§ 14 Fastställande av årsavgifter
Årsmötet beslutade att årsavgiften för medlem är: Ordinarie medlem: 100 kr/termin
Stödmedlem: 100 kr/år

§ 15 Fråga om styrelsens rätt att ta beslut gällande den allmänna verksamheten
Årsmötet beslutade att styrelsen beslutas ha rätt att ta beslut om den allmänna

verksamheten.

§ 16 Övriga i behörig ordning till årsmötet inkomna ärenden
Förslag om stadgeändring från styrelsen

Årsmötet beslutade att godkänna de nya stadgarna att gälla från och med
verksamhetsåret 2023

§17. Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§18. Mötet avslutas
Avslutat mötet 18:50

Underskrifter och Datum

Mötets ordförande: Sekreterare:

__________________________ __________________________
Lisa Lindenbaum Johanna Stenmark

Justerats: Justerats:

__________________________ __________________________
Tora Dirke Lundberg Klara Eriksson Segerström



Bilaga 1.
Verksamhetsberättelse 2022
Göteborgs Akademiska Ryttarsällskap
Verksamhetsåret 2022

Styrelsen
Styrelsen har bestått av:

● Lisa Lindenbaum Ordförande
● Tora Dirke Lundberg Vice Ordförande
● Moa Beischer Kassör
● Johanna Stenmark Ridlektionsansvarig
● Klara Segerström Medlemsansvarig
● Kerstin Nordangård Tävlingsansvarig
● Malvina Dittmer Aktivitetsansvarig
● Linn Waerneman Sociala medier

- Styrelsen har under året haft 10 styrelsemöten.
- Styrelsen var den 2-3 april i Stockholm på en styrelseutbildning arrangerad av SAIF.
- Vid student-SM 2022 i Uppsala i maj bestämdes det att GARS står som arrangörer för

student-SM 2023.
- Styrelsen medverkade på Tivolit under mottagningen på Chalmers. Där anordnades en

hästskokastning och flyers om GARS delades ut.
- Styrelsen har under året skrivit ihop ett förslag på en uppdatering av stadgarna.

Händelser under året
- GARS har i samarbete med GFRK fortsatt driva lektioner för våra medlemmar. Till

höstterminens start fick GARS ridgrupp en ny ridlärare, Diana Pirooz, i december tog
Malin Carlsson över lektionerna.

- I början av 2022 togs torsdagslektionerna bort. Lektionerna på fredagar klockan 14-15
har fortsatt men maxantalet ryttare ändrades från sex till åtta personer och
minimiantalet ändrades från fyra till sex personer.

- En helgkurs arrangerades på GFRK i början 2022. Under kursen hölls även
uttagningen till GARS lag till student-SM 2022. Kursen liknande en vanlig lektion
med ett hästbyte efter halva lektionen.

- GARS ryttare deltog på student-SM i Uppsala och kammade hem en hel hög med
priser, bland annat vann hopplaget, dressyrlaget placerade sig tvåa vilket resulterade i
en ytterligare vinst i den kombinerade klassen.

- Under GFRKs klubbmästerskap anordnades en klass i klassen för GARS medlemmar
så att en GARS-mästare i dressyr och hoppning kunde koras.

- Stort fokus har varit att skapa en projektgrupp för student-SM 2023 och under hösten
har möten skett ca en gång/månad, både på zoom och på plats.



- Avsuttna aktiviteter har varit en medlemskväll med grillning och hästquiz och en
tacokväll med adventsmys.

- GARS inkomster under 2022 har varit via medlemsavgifter och bidrag från SAIF.

Svårigheter under året
- Minskat intresse för ridlektionerna, vilket har bidragit till att flera lektioner fått ställas

in. I december beslutades att ersätta markarbeteslektionerna med dressyrlektioner då
dessa varit de minst populära lektionerna.

- Svårt att engagera medlemmar att ställa upp som till exempel funktionärer när GFRK
anordnar tävlingar. Att GARS medlemmar ska vara behjälpliga som funktionärer på
tävlingar står i kontraktet med GFRK.

- GARS fick ny ridlärare med start av höstterminen. Det innebar svårigheter i
kommunikation då hon även var ny på GFRK och hade dålig koll på verksamheten.
Alla beslut var tvungen att tas via verksamhetschefen vilket innebar lång svarstid.
Inga lektionssläpp skedde när de skulle under hösten men vårens andra lektionssläpp
fungerade så förhoppningsvis blir det bättre.

Verksamheten i siffror
- föreningen hade 32 betalande medlemmar vårterminen 2022
- föreningen hade 37 betalande medlemmar höstterminen 2022
- under verksamhetsåret omsatte föreningen 44 593 kr
- föreningen hade vid årslutet 2022, 29 607 kr i kassan

Lisa Lindenbaum
Ordförande v.å. 2022



Bilaga 2.
Förvaltningsberättelse 2022
Göteborgs Akademiska Ryttarsällskap
Organisationsnummer: 802496-5371

Intäkter och kostnader
Under 2022 har de främsta inkomsterna varit medlemsagvifter, totalt 8 600 kr. Detta är en
ökning jämfört med förra året då vi fick 5 700 kr. Vi har fått bidrag i form av LOK-stöd på
950 kr och återstartsstöd från SAIF på 2 000 kr som gavs till alla föreningar med färre än 1
000 medlemmar. Vi fick bidrag till SM-uttagningen på 12 500 kr, vilket täckte kostnader för
mat och fika, domare och gav möjlighet till rabatterat pris för deltagarna. Detta gjorde att
SM-uttagningen som vanligtvis brukar resultera i förlust istället gav ett överskott.

Vi fick även bidrag och reseersättning för en styrelseutbildning via SAIF. Bidraget var totalt 8
700 kr och resterande kostnader för utbildningen togs från överskottet från SM-uttagningen
samt från GARS kassa. Detta för att möjliggöra att utbildningen skulle bli gratis för de sju
styrelsemedlemmar som deltog.

Föreningens övriga kostnader utgjordes av bankavgifter, medlemsavgifter i SAR och SAIF,
domänavgift, skåpshyra på GFRK och skatt för 2020, totalt 3 400 kr.

Sammanfattning
GARS har under 2022 fått ett överskott på 4 261,18 kr.

Göteborg 2023-01-16

______________________________
Moa Beischer
Kassör 2022/2023
Göteborgs Akademiska Ryttarsällskap


