
 
1. Årsmötets öppnande 

2. Val av ordförande för mötet 

3. Anmälan av styrelsens val av sekre-
terare för årsmötet 

4. Upprättande av röstlängd 

5. Val av protokolljusterare och röst-
räknare 

6. Fastställande av dagordning 

7. Fastställande av om mötet blivit i 
laga ordning utlyst 

8. Behandling av verksamhets- och 
förvaltningsberättelse samt fast-
ställande av balansräkning.  

9. Revisorernas berättelse 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

11. Behandling av Ungdomssektionens 
verksamhetsberättelse 

12. Redovisning av styrelsens verksam-
hetsplan 2020–2022  

13. Beslut om antalet styrelseledamöter 
och suppleanter enligt §17 i stad-
garna 

14. Val av ordförande för BRS under 
2020 

15. Val av övriga ledamöter och supp-
leanter 

16. Val av sektioner, förutom ungdoms-
sektionen 

17. Anmälan av ungdomssektionen vald 
ledamot och suppleant 

18. Val av revisorer och revisorssupple-
anter 

19. Fastställande av antalet ledamöter i 
valberedningen. Val på ett år av 
sammankallande och ledamöter i 
valberedningen 

20. Val av ombud till Svenska Ridsport-
förbundets och distriktsförbundets 
allmänna möten 

21. Fastställande av medlemsavgifter 
2021 
Styrelsen föreslår 300 kronor för junior och 
400 kronor för senior i medlemsavgifter för 
2021 (oförändrat jämfört med 2020). 

22. Övriga ärenden 

a) Avsättning till Ungdomsfonden 
under 2021 
Styrelsen föreslår att femtio öre per 
uppsittning avsätts till Ungdoms-
fonden under 2021 (oförändrad 
avsättning jämfört med 2020). 

b) Inkommen motion se bilaga 
Styrelsens svar på motionens krav: 
Styrelsen har under 2018 och 2019 
bedrivit ett mycket omfattande riktat 
arbete för att komma tillrätta med 
mobbning och dålig stämning på 
anläggningen. Vi har arbetat i 
workshops ("stallgruppsmötena"), 
anlitat en extern konsult med fokus 
på konflikthantering, tillsatt en 
arbetsgrupp som fokuserar på 
värdegrund och framtidsvision, samt 
haft möten ledda av professionell 
konflikthanterare med vissa berörda 
parter. Arbetet kring framtidsvision 
och värdegrund planeras fortsätta även 
under 2020. Styrelsen yrkar därför 
bifall på motionens krav. 

c) Proposition 
Styrelsen föreslår att årsmötet antar 
de av Svenska ridsportförbundet 
framtagna och av styrelsen 
kompletterade stadgarna 

23. Årsmötets avslutande 

 
Efteråt serveras fika och ges lite information kring kommunens planer och året som gått.  
 
Välkomna!  
 
BOTKYRKA RIDSÄLLSKAP 
Styrelsen 

 

  Dagordning 
 
Kallelse till och förslag till dagordning för Botkyrka Ridsällskaps årsmöte 
2020-02-15 kl. 13.00 i Stora lektionssalen, Stora ridhuset, Skrävsta. 
 
Handlingarna inför årsmötet publiceras på sedvanligt vis löpande på 
hemsidan. 


