
Årsmöte 2022 
Lagga Fältrittklubb     
   2022-02-27 
Närvarande/röstlängd: 
Ebba Olsson, Linda Örnberg, Sofia Andersson, Cecilia Johansson, Lisa Pettersson, Lotte 
Sköld, Sophia Karlsson Ek, Lotta Fagerström, Emelie Fagerström, Maria Egerhäll Karlsson, 
Therese Goude, Annica Alvén, Mikaela Larsson, Anna Maria Ejdeholm, Jennie Gauffin, 
Sofie Lindén, Maria Ahrgren, Heléne Johansson. 
 
§1 Val av ordförande för mötet.  
Mötet väljer sittande ordförande (Maria Ahrgren) till ordförande av mötet. 
 
§2 Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet.  
Mötet väljer sittande sekreterare (Lisa Pettersson) till ordförande av mötet. 
 
§3 Upprättande av röstlängd.  
Närvarolista skickas runt. 
 
§4 Val av protokolljusterare och rösträknare. 
Mötet väljer Jennie Gauffin och Anna Maria Ejdeholm till protokolljusterare tillika 
rösträknare för mötet. 
 
 §5 Fastställande av dagordning.  
Mötet godkänner dagordningen. 
 
§6 Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst.  
Mötet anser att mötet blivit i laga ordning utlyst. 
 
§7 Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna. 
Justering i verksamhetsberättelsen gällande antalet medlemmar kommer att göras. 
Verksamhetsberättelsen presenteras av ordförande och kassör. Verksamhetsberättelsen 
godkänns av mötet. 
 
 §8 Revisorernas berättelse.  
Bifogas. 
 
§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.  
Mötet godkänner ansvarsfrihet för styrelsen 2022. 
 
§10 Behandling av sektioners verksamhets- och förvaltningsberättelser.  
Mötet väljer att godkänna verksamhets samt förvaltingsberättelserna. 
 
§11 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i 17§ andra 
stycket angivna antalet.  
Mötet godkänner. 
 
§12 Val av ordförande i föreningen.  
Valberedeningens förslag till ordförande är Maria Ahrgren. Mötet väljer Maria Ahrgren till 
ordförande för styrelsen 2022. 



§13 Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter.  
 
Valberednings förslag till styrelseledamöter för styrelsen 2022: 
Annica Alvén, Maria Egerhäll Karlsson, Mikaela Larsson, Anna Maria Ejdeholm. 
Valberednings förslag till suppleanter för styrelsen 2022:  
Sara Ekström, Jennie Gauffin. 
Mötet föreslår även sittande valberedning till suppleanter: Lotta Fagerström och Emeilie 
Fagerström. 
 
Mötet väljer att godkänna samtliga kandidater till styrelse 2022. 
 
§14 Val av sektioner förutom ungdomssektion. 
Inga övriga sektioner. 
 
 §15 Anmälan av ungdomssektionen vald ledamot jämte personlig suppleant.  
Mötet väljer ordförande i ungdomssektionen samt inväntar övrig kandidat. 
 
§16 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter.  
Mötet väljer Gabriella Widenfalk och Åsa Bergquist till revisorer. 
 
§17 Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen. Val på ett år.  
Valberedningens förslag till valberedning är Therese Goude. Mötet väljer att godkänna 
valberedningens förslag. 
 
§18 Val av ombud till Ridsportförbundets och distriktets allmänna möten och eventuellt 
andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud.  
Mötet väljer att de som innehar rollerna: ordförande, kassör och vice ordförande i den nya 
styrelsen 2022 väljs som ombud. 
 
§19 Fastställande av årsavgifter.  
Ingen ändring från föregående år. 
 
§20 Övriga ärenden som enligt 13§ kan upptas till beslut på årsmötet. 
Ordförande vill tacka sittande styrelse för att fantastiskt år. Ordförande ser även fram emot ett 
nytt år med den nya styrelsen 2022. Avtackning av avgående styrelseledamöter/suppleanter: 
Lisa Pettersson, Cecilia Johansson, Linda Örnberg, Sofia Andersson, Sophia Karlsson Ek, 
Sofie Lindén och Heléne Johansson. 
 
___________________________________________ 
Ordförande 
 
___________________________________________ 
Sekreterare 
 
___________________________________________ 
Protokolljusterare 
 
__________________________________________ 
Protokolljusterare 
 
 


