
 
1. Årsmötets öppnande 

Styrelsens ordförande Christer Silver Holmberg förklarar årsmötet öppnat 13.02 

2. Fastställande av röstlängd 
Förteckningen över inbetalda medlemsavgifter användes som röstlängd och antalet 
röstberättigade medlemmar på mötet uppgick till 23. 

3. Val av ordförande för mötet 
Som ordförande för årsmötet valdes Annica Gleisner. 

4. Anmälan av styrelsens val av sekreterare för årsmötet 
Styrelsen anmäler Kerstin Ångman som sekreterare för årsmötet. 

5. Val av protokolljusterare och rösträknare 
Ulf Gunninger och Lotta Gill valdes till protokolljusterare och rösträknare.                       

6. Fastställande av föredragningslista 
Föredragningslistan fastställdes. 

7. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst 
Mötet fastslog att årsmötet blivit utlyst i enlighet med stadgarna. 

8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser  
Mötesordföranden hänvisade till att styrelsens verksamhetsberättelse och 
förvaltningsberättelse samt ungdomssektionens verksamhetsberättelse funnits tillgängliga 
på hemsidan. Möjlighet att ställa frågor angående dokumenten gavs. Dokumenten 
fastställdes och lades till handlingarna. 

9. Revisorernas berättelse 
Revisionsberättelsen fastställdes och lades till handlingarna. 

10. Fastställande av balans och resultaträkningar 

Balans och resultaträkningen fastställdes. 

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår 
Mötet fastställde verksamhetsplanen och budgeten för 2022 

13. Fastställande av medlemsavgifter 2023 
Styrelsen föreslår 300 kronor för junior och 400 kronor för senior i medlemsavgifter för 
2023 (oförändrade avgifter jämfört med 2022). 
Mötet beslutade enligt styrelsens förslag. 

14. Övriga ärenden som enligt 15 § kan upptas till beslut på årsmöte  
Avsättning till Ungdomsfonden under 2023 
Styrelsen föreslår att femtio öre per uppsittning avsätts till Ungdomsfonden under 2023 
(oförändrad avsättning jämfört med 2022). 
Mötet beslutade enligt styrelsens förslag 

15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i 24  §  
andra stycket angivna antalet 
Mötet beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara 6 till antal utöver ordföranden och 
att antalet suppleanter ska vara 4 till antalet. 

16. Val av ordförande för BRS under 2022 
Christer Silver Holmberg kvarstår fram till årsmötet 2023. 
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kl. 13.00 digitalt via Teams 

 



17. Val av övriga ledamöter och suppleanter 
Årsmötet beslutar att tillstyrka valberedningens förslag. Se bilaga 

18. Fastställande av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av 
ungdomssektionen 
BRUS anmälde Teresia Österberg som ledamot och Sandra Niva Kjellvinger som 
suppleant. 

19. Fastställande av eventuella sektioner förutom ungdomssektion (27§) 
Mötet beslutade om oförändrad sektionsindelning då inga ytterligare förslag förelåg. 

20. Val av två revisorer och en revisorssuppleant eller registrerat revisionsbolag 
Mötet beslutade om att tillstyrka valberedningens förslag till revisorer och 
revisorssuppleanter. Se bilaga. 

21. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen.  
Antalet ledamöter i valberedningen fastställdes till tre ordinarie varav en sammankallande.  

22. Val på ett år av sammankallande och ledamöter i valberedningen 
Till valberedning för 2022 valdes Emelie Franzen Lindgren, Kristin Sparrfeldt och Eva 
Thor. Valberedningen får i uppdrag av styrelsen att anmäla vem som utses som 
sammankallande. Vidare beslutade mötet att valberedningen till årsmötet 2023 ska lämna 
förslag på valberedning för verksamhetsåret 2023.  
Valberedningen har efter årsmötet inkommit med att som sammankallande kommer det 
vara Kristin Sparrfeldt. 

23. Val av ombud till SvRFs och distriktets allmänna möten och eventuella andra 
möten där föreningen har rätt att representera med ombud.  
Mötet beslutade att lämna över val av ombud till Svenska Ridsportförbundets och 
distriktsförbundets allmänna möten till den nytillsatta styrelsen. 

24. Årsmötets avslutande 
Mötesordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 
 
 
Tumba 2022-02-19 
 
 

Kerstin Ångman 
Sekreterare 
 
 
Lotta Gill 
Justerare 

Annica Gleisner 
Mötesordförande 
 
 
Ulf Gunninger 
Justerare 

  



Bilaga 

 

 

 

 

 
Valberedningens förslag till  

Styrelse för Botkyrka Ridsällskap verksamhetsåret 2022  

Valberedningen, som har bestått av Cecilia Engholm (sammankallande), Therese 

Kristensen och Monica Danell, föreslår att årsmötet beslutar antalet ledamöter ska 

uppgå till 6 st inklusive BRUS nominerade utöver ordförande, samt 4 suppleanter.  

Valberedningen lämnar följande förslag till styrelse till årsmötet:  

 

Ordförande: Christer Silver Holmberg Kvarstår 1 år Till årsmötet 2023 

    

Ordinarie ledamot: Kerstin Karlsson Omval 2 år Till årsmötet 2024 

 Kerstin Ångman Omval 2 år Till årsmötet 2024 

 Siw Andersson Kvarstår 1 år Till årsmötet 2023 

 Lotta Gill Kvarstår 1 år Till årsmötet 2023 

 Amanda Emanuelsson Omval 2 år Till årsmötet 2024 

 BRUS ledamot BRUS anmäler Till årsmötet 2023 

    

Suppleant: 1) Åsa Edell Omval 1 år Till årsmötet 2023 

 2) Fredrik Lindahl Omval 1 år Till årsmötet 2023 

 3) Ulf Gunninger Omval 1 år Till årsmötet 2023 

 4) Mischa Johansson Omval 1år Till årsmötet 2023 

 5) BRUS suppleant BRUS anmäler Till årsmötet 2023 
 
BRUS-representant: Utses av BRUS (Botkyrka Ridsällskaps ungdomssektion) 

Valberedningens förslag till  

Revisorer för Botkyrka Ridsällskap verksamhetsåret 2022  

 

Revisorer Ordinarie: Johanna Elmblad Omval 1 år Till årsmötet 2023 

 

Angelica Stööp 
(Auktoriserad revisor) 

Omval 1 år Till årsmötet 2023 

    
Revisorer Suppleant: Monica Danell Nyval 1 år Till årsmötet 2023 

 

Erik Paulsson 
(Auktoriserad 
revisorssuppleant) 

Omval 1 år Till årsmötet 2023 

 
Valberedningen lämnar följande förslag till valberedning inför 2023 års årsmöte:  
Emelie Franzen Lindgren, Kristin Sparrfeldt (sammankallande) och Eva Thor 
 


