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§1

Mötets öppnande

Lina-Maria Pettersson hälsar alla välkomna och
öppnar mötet

§2

Val av ordförande för mötet

Mötet kunde välja Johanna Forsman gäst från
CUS till ordförande för mötet

§3

Anmälan av sektionens val av sekre-

Ann-Sofie Johansson

terare för mötet
§4

Upprättande av röstlängd

9 föreningar med 18 personer röstberättigade

§5

Val av protokolljusterare och röst-

Isabella Eriksson och Nova Magnusson

räknare
§6

Fastställande av dagordning

Fastställdes utan ändringar

§7

Fastställande av om mötet blivit i

Lina-Maria Pettersson berättade för oss att 7 ja-

laga ordning utlyst

nuari har det annonserats om årsmötet på hemsida och sociala medier som Facebook den 14
januari. Mötet fastställde att årsmötet blivit i
laga ordning utlyst.

§8

Behandling av verksamhetsberät-

Lina-Maria Pettersson presenterade verksam-

telse.

hetsberättelsen och gjorde några nedslag i verksamheten. Mötet kunde lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

§9

Fastställande av verksamhetsplanen

Kansli

Spannmålsgatan 13
461 30 Trollhättan

Fastställdes utan ändringar

Telefon 0520-52 52 75
www.ridsport.se/vastergotland
E-post info@vg.ridsport.se
Just.sign.
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§10 Ärenden (motioner) som kan upptas

Ej några ärenden inkomna.

till beslut på årsmötet
§11 Beslut om antalet styrelseledamöter

Efter nya nomineringar av ledamöter beslutade
mötet om antalet 5 ledamöter + 1 ordföranden

§12 Val av ordförande för sektionen på

Lina-Maria Pettersson

ett år.
§13 Val av övriga styrelseledamöter på
två år

Med ett år kvar:
Ann-Sofie Johansson, ledamot
Tilda Stäveryd, ledamot

Omval/nyval på 2 år
Anna Aurell, ledamot, nyval
Felicia Hernandez, ledamot, nyval
Felicia Bordi, ledamot, nyval

§14 Val av ungdomsledamot (under 26
år) jämte personlig ersättare att

Mötet beslutade om att låta styrelsen själva utnämna lämpliga personer till distriktets styrelse

ingå i distriktets styrelse.
§15 Val på ett år av ledamöter i valberedningen.

Kristoffer Sätterman, Olivia Remmerth och
Felicia Svensson

§16 Mötets avslutande

Johanna Forsman avslutar och tackar för ett fint
möte.

Sekreterare:

Justerare:

Justerare:

Ann-Sofie Johansson

Isabella Eriksson

Nova Magnusson
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