
Årsmötesprotokoll för
verksamhetsår 2021
Tid & Datum: kl. 18.00, 2022-03-24
Plats: Chalmers Kårhus Grupprum 1 och digitalt via zoom
Närvarande:
Linnea Ivarsson
Moa Beischer
Cornelia Johansson
Susanne Hermansson
Lisa Lindenbaum
Johanna Stenmark
Vendela Bergman Lyck
Emma Sandnabba
Madeleine Åsblom
Linn Waerneman
Klara Eriksson Segerström
Malvina Dittmer
Kerstin Nordangård
Tora Dirke Lundberg

Dagordning

§ 1. Val av mötesordförande och sekreterare
Linnea Ivarsson valdes till mötesordförande och Susanne Hermansson till sekreterare.

§ 2. Val av 2 justeringshen, tillika rösträknare
Johanna Stenmark och Emma Sandnabba valdes 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
Se bilaga 1 och bilaga 2.



§6. Revisorernas berättelse
Se bilaga 3.

§7. Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelsen
Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021 beviljas för avgående styrelse.

§8. Val av ordförande
Valberedningen, samt medlemmarna Hanna Berglands och Marina Kudras, nominering till
styrelseordförande för verksamhetsår 2022 är Lisa Lindenbaum. Lisa Lindenbaum valdes in till
ordförande för GARS 2022.

§9. Val av kassör
Valberedningen, samt medlemmarna Hanna Berglands och Marina Kudras, nominering till kassör för
verksamhetsår 2022 är Moa Beischer. Moa Beischer valdes in till kassör för GARS 2022.

§10. Fastställande av antalet övriga styrelseledamöter och suppleant
6 st styrelseledamöter.

§11. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
Följande styrelseledamöter valdes in i GARS styrelse:
Johanna Stenmark
Linn Waerneman
Klara Eriksson Segerström
Malvina Dittmer
Kerstin Nordangård
Tora Dirke Lundberg

§12. Val av två revisorer
Linnea Ivarsson och Vendela Bergman Lyck valdes som revisorer för verksamhetsåret 2022.

§13. Val av sammankallande ledamot i valberedningen
Johanna Stenmark valdes som sammankallande ledamot i valberedningen.

§14. Fastställande av årsavgifter
Fastställs till samma belopp som tidigare:
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.

§17. Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§18. Mötet avslutas

Underskrifter och Datum 2022-04-06

_______________________________ _______________________________
Mötesordförande, Linnea Ivarsson Sekreterare, Susanne Hermansson

___________________________ _____________________________
Justerare, Johanna Stenmark Justerare, Emma Sandnabba



Bilaga 1.

Verksamhetsberättelse 2021
Göteborgs Akademiska Ryttarsällskap
Verksamhetsåret 2021

Styrelsen
Styrelsen har bestått av:

● Linnea Ivarsson Ordförande
● Madeleine Åsblom Vice Ordförande
● Moa Beischer Kassör
● Susanne Hermansson SAR-ansvarig
● Johanna Stenmark Ridlektionsansvarig
● Lisa Lindenbaum Webmaster, Medlemsansvarig
● Cornelia Johansson Tävlingsansvarig
● Emma Sandnabba Aktivitetsansvarig
● Vendla Bergman Lyck Aktivitetsansvarig och sociala medier

Styrelsen har under året haft 12 styrelsemöten.

Student-SM i Linköping 2021, vid årsmötet valdes GARS till ordförande förening för SAR

20 Oktober hade vi en träff med Linnea Asservik från SAIF där vi fick inblick i deras arbete och
vad de kan hjälpa oss med inom föreningen. Bla bidrag, stöd och utbildning.

I december skrevs ett nytt avtal med GFRK där inte längre en fast avgift gäller för ridlektionerna
utan följer GFRKs prislista där en höjning av pris kontinuerligt sker.

I början av 2022 ändrades ridlektionerna till att återgå till en lektion i vecka på grund av att
GFRK inte tyckte lektionerna täckte upp tillräckligt bra och att det inte ville att hästarna skulle
gå så mycket extra just den dagen. Lektionen på fredagar klockan 14-15 kvarstod och gruppen
utökade till åtta personer istället för tidigare sex personer.

Händelser under året
- GARS har i samarbete med GFRK fortsatt driva lektioner för våra studentmedlemmar.
- Stort fokus under våren har varit att få ett engagemang till ridlektionerna men samtidigt

kunna få våra medlemmar att ha ett mer aktivt samarbete med GFRK.



- En kurs på GFRK med uttagning hölls under våren 2021 som var mycket lyckad vilket
resulterade i att uttagningen till SM 2022 hade liknande upplägg med vissa små
ändringar. Till uttagningen/kursen 2022 ansöktes om ett bidrag på 12500 kr från SAIF
vilket godkändes och bidrog med att vi kunde bjuda på mat och fika samt sänka avgiften
för varje medlem.

- Fullföljda medlemsaktiviteter förutom de två kurserna/uttagningarna som ägt rum, har
inga fler aktiviteter ägt rum då styrelsen haft mycket annat vid sidan om som utbildning
mm.

- GARS deltog på Student-SM i Linköping på Smedstad Ridsportcenter som arrangerades
av LARS, Linköpings akademiska ryttarsällskap. Vi hade nio deltagare varav tre tävlade i
dressyrlaget, tre i hopplaget, två individuellt startande i hoppning samt en individuellt
startande i dressyr. GARS tog ett lagsilver i hoppning, och ett lagkombinerat silver.

- GARS valde att inte arrangera klubb mästerskap pga av att uttagning skedde via en kurs
istället och tiden för ett mästerskap inte har funnits.

- GARS inkomster under 2021 har varit via medlemsavgiften.

Svårigheter under året

- Covid-19 som under våren och hösten varit varierande och osäker vilket bidragit med att
det inte varit enkelt att planera aktiviteter utöver de vanliga ridlektionerna. Varierande
tryck på ridlektionerna vilket har resulterat i en viss osäkerhet tex vilken storlek på grupp
som är optimal samt funderingar kring varför det har varierat så mycket.

Verksamheten i siffror
- föreningen hade 28 antal betalande medlemmar vårterminen 2021
- föreningen hade 28 antal betalande medlemmar höstterminen 2021
- föreningen har 30 antal betalande medlemmar vårterminen 2022
- under verksamhetsåret omsatte föreningen 15 142 kr
- föreningen hade vid årslutet 2021 25 346,26 kr i kassan

Linnea Ivarsson
Ordförande v.å. 2021
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