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Årsmöte för Storvik Ovansjö Ridklubb 
Söndag den 26 februari 2023 kl. 15.00

 

§ 1. Val av ordförande för mötet 

§ 2. Val av sekreterare för mötet 

§ 3. Upprättande av röstlängd 

§ 4. Fastställande av dagordning 

§ 5. Fråga om mötet blivit i laga ordning utlyst 

§ 6. Val av justerare och rösträknare (2 personer) 

§ 7. Föredragning av verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse, inklusive 
ekonomisk rapport, balans- och resultatrapport 

§ 8. Föredragning av revisionsberättelse 

§ 9. Fastställande av Balansrapport och Årsbokslut 

§ 10. Fråga om ansvarsfrihet för sittande styrelse 

§ 11. Beslut om antal styrelseledamöter 

§ 12. Val av ordförande för föreningen 

§ 13. Val av övriga ledamöter i styrelsen för föreningen 

§ 14. Ledamot från Ungdomssektionen 

§ 15. Val av revisorer 

§ 16. Beslut om antal ledamöter i valberedningen samt val av valberedning 

§ 17. Val av ombud till Ridsportförbundet samt till distriktets allmänna möten 

§ 18. Beslut om årsavgifter 

• Styrelsens förslag till årsmötet är höjd årsavgift (medlemsavgift) 2024, se 
bifogat förslag  

§ 19. Övriga frågor 
 

• Avtackning av avgående ledamöter 
• Eventuellt andra frågor från årsmötet 

§ 20. Mötets avslutande 
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Valberedningens förslag till  
förtroendevalda Storvik Ovansjö Ridklubb 
verksamhetsåret 2023 

 

Ordförande:  
Anna Bergström mandatperioden går ut vid årsmötet 23-02-26 

förslag på nyval  ett år. 
 
Styrelseledamöter:  
Annica Hillman förslag på nyval två år 

Ulrika Sunvisson  förslag på nyval två år 

Jenny Simonsson       förslag på nyval två år 

Sofie Stenman            förslag på nyval två år 

Sandra Diekmann       fyllnadsval för Erika Koskitalo på ett år 

Susanna Andersson    ett år kvar av mandatperioden 

Madelene Ljung         ett år kvar av mandatperioden  

 
Suppleanter:  
Camilla Skogberg förslag på nyval ett år 

Erika Koskitalo förslag på nyval ett år 
 
Revisorer:  
Elin Norberg förslag på nyval ett år. 

Lotta Liljekvist mandatperioden går ut vid årsmötet 23 -02-26 
 förslag på nyval ett år  
 
Revisorssuppleant:  
Sofie Goetzinger  förslag på nyval  ett år.  
 
För valberedningen  
 
Monica Andreasson, Lena Göstasson och Birgitta Zettergren  
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Presentation av de nominerade  
till styrelseuppdrag till STORK 2023  

 
Anna Bergström - nominerad till ordförande    
Jag är fortsatt intresserad av att få förtroendet som ordförande för Stork ytterligare ett år. 
Jag har haft uppdraget i många år nu men känner mig fortsatt engagerad, sedan förra 
valet har vi även flyttat in vår egen ponny i stallet så nu är jag lika engagerad i ridskolan 
som i privathästägardelen. Jag mer eller mindre ”bor” på Stork och har bra koll på vad som 
händer och sker på detaljnivå. 
 
Vad i uppdraget har fångat ditt intresse? 
Hela uppdraget att vara ledare brinner jag för, jag känner fortfarande ett stort engagemang 
för föreningen, personalen och hästarna. Men även för medlemmarnas intresse och 
engagemang.  
 
Vad är det hos dig som gör dig lämplig till uppdraget? 
Jag är fortfarande en person som är oerhört diplomatisk och har en stark förmåga att se 
olika perspektiv på frågor, vilket jag tror är viktigt som ordförande. Men jag ska heller inte 
sticka under stolen med att jag har starka egna åsikter i sakfrågor. Vid det här laget kan 
jag verksamheten, jag känner personalen och har lärt känna många medlemmar vilket gör 
uppdraget roligare.  
 
 
Annica Hillman – nominerad till styrelseledamot 
 
Vad i uppdraget har fångat ditt intresse  
Att fortsätta ta hand om tävlingarna på Stork som jag har ett stort intresse för  
 
Vad är det hos dig som gör dig lämplig till uppdraget 
Erfarenhet som tävlingsansvarig på klubben. Har gått TDB -Equipe och tävlingsledarkurs. 
Är också utbildad i HLR.  
 
 
Ulrika Sunvisson – nominerad till styrelseledamot 
 
Vad i uppdraget har fångat ditt intresse  
Varit styrelseledamot i två och år och fortsätter i två år till om det är mötets beslut. 
 
Vad är det hos dig som gör dig lämplig till uppdraget 
Jobbar som ekonom och varit kassör i två år nu och vet vad det handlar om 
 
 
Jenny Simonsson   - nominerad till styrelseledamot    
 
Vad i uppdraget har fångat ditt intresse  
Eftersom vi hyr box på Stork och både jag och min dotter rider lektion på ridklubben så har 
jag ett stort intresse för klubben. Jag tycker om att driva utvecklingen framåt och har idéer 
om hur vi ska kunna dra in mer intäkter till klubben.  
 
Vad är det hos dig som gör dig lämplig till uppdraget 
Jag har tidigare suttit som ordförande i både Montésektionen på Romme och Solvalla 
Montéklubb. Jag är noga med allt jag tar mig för och har även erfarenhet av ekonomi och 
inköp. De senaste två åren har jag hållit i kakförsäljningen som dragit in mellan 70 000 och 
80.000 kr till klubben. Jag arbetar som förstelärare, arbetslagsledare och schemaläggare 
på Hedängsskolan och är van att organisera och leda.  
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Sofia Stenman - nominerad till styrelseledamot 
 
Vad i uppdraget har fångat ditt intresse  
Att vara engagerad i en klubb som är ens barns intresse. Få en bättre inblick hur 
föreningen fungerar och vara med och utveckla den framåt.  
 
Vad är det hos dig som gör dig lämplig till uppdraget 
Jag tror jag kan bidra med glädje och idéer. Jag går alltid helhjärtat in i allt jag engagerar 
mig i. 
 
 
 
Sandra Diekmann - nominerad till styrelseledamot – fyllnadsval på ett år 
 
Vad i uppdraget har fångat ditt intresse  
Att bidra till en bra verksamhet för barn, ungdomar och vuxna som har det gemensamma 
intresset hästar. 
 
Vad är det hos dig som gör dig lämplig till uppdraget 
Erfarenhet av tidigare uppdrag i styrelsen.  
 
 
 
Camilla Skogberg – nominerad till suppleant 
 
Vad i uppdraget har fångat ditt intresse 
Jag tycker att det skulle vara intressant och roligt att få delta i styrelsen som suppleant. Det 
skulle ge mig en större inblick i STORKs styrelsearbete och vad det innebär, samt i vad 
som händer i klubben. Inte minst som jag dessutom är involverad i vårt fina café. 
 
Vad är det hos dig som gör dig lämplig till uppdraget 
Jag skulle vara lämplig då jag vill utöka mitt engagemang för vår fantastiska klubb och jag 
tycker att det är ett roligt uppdrag. Eftersom jag redan är involverad i caféet så ser jag ju 
även hur det skulle kunna underlätta att sitta med som suppleant med planering och 
arbete inför olika klubbaktiviteter.  Jag har också tidigare erfarenhet från styrelsearbete i 
olika ideella föreningar.  
 
 
 
Erika Koskitalo – nominerad till suppleant   
 
Vad i uppdraget har fångat ditt intresse  
Tycker att uppdraget är viktigt för att kunna vara med och göra förändringar och förbättra 
klubben 
 
Vad är det hos dig som gör dig lämplig till uppdraget? 
Jag har varit på klubben i många år och är där varje dag. Intresserad av att se förändringar 
öppen för och får lätt kontakt med andra och lan lätt snappa upp andras idéer och 
önskemål.  
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Presentation av de nominerade  
till valberedningen till STORK 2023  

 

Birgitta Zettergren (sammankallande) 

Vad i uppdraget har fångat ditt intresse? 

Jag har nu varit med i valberedningen under flera år, tror det är femte året nu? Under tiden har jag lärt 
mig mer och mer och tycker idag att har kommit in bra i rutinerna i vad det innebär att vara ledamot i 
valberedningen. Det är ett roligt och intressant arbete att kunna påverka det ideella arbetet i klubben 
genom att få med sig nya och "nygamla" medlemmar som engagerar sig runt styrelsearbetet och på 
det sättet kan göra skillnad för vår fina ridklubb. 

Vilka egenskaper är det hos dig som gör dig passande för uppdraget  

Är intresserad av att förändra men också bevara det som fungerar bra. Är driven (lite resultatinriktad 
ledare också) Tycker om kontakten med andra människor att få med sig andra på tåget, lyssnar in 
och anpassar mitt bemötande. 
 
 

Monica Andreasson  

Vad i uppdraget har fångat ditt intresse 

Jag vill kunna påverka och få in folk som leder organisationen mot klubbens mål och gynnar 
verksamheten  

Vilka egenskaper är det hos dig som gör dig passande för uppdraget 

Har suttit med i styrelsen förr både som suppleant och valberedare under många år. Jag känner 
många av klubbens medlemmar som jag kan tänka mig skulle kunna arbeta aktivt för klubben och 
dess framtid 

 
 

Madeleine Högman 

Vad i uppdraget har fångat ditt intresse 

Att få vara med att bidra till att sätta ihop en fortsatt handlingskraftig styrelse vars arbete speglar 
klubbens vision, verksamhetsidé och ledstjärnor. 

Vilka egenskaper är det hos dig som gör dig passande för uppdraget  

Jag har god vana av styrelsearbete och ett varmt intresse av klubben både som hästägare och 
genom ridskoleverksamheten. 



§18 Förslag till årsmötet om höjd medlemsavgift 
 

Styrelsen föreslår årsmötet att besluta om en höjning av medlemsavgiften till år 2024. 

Förslag nya medlemsavgifter från 2024 

Junior 400 kr Höjning 30 kr (50 kr) 

Senior 450 kr Höjning 30 kr (50 kr) 

Familj 700 kr Höjning 30 kr (50 kr) 

 

Bakgrund till förslaget: 

Alla medlemmar i en förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet omfattas av en 
olycksfallsförsäkring via sitt medlemskap. Det är en trygghet och en medlemsförmån som vi 
har via Folksam. 

Föreningen har fått indikationer från Folksam att premien/avgiften kommer att höjas. 
Höjningen är beräknad utifrån skadeutfallet samt påverkan av omvärldsläget. 

Svenska Ridsportförbundet rekommenderar därför sina föreningar att på årsmöte besluta om 
höjd medlemsavgift för 2024 för att täcka den ökade kostnaden per medlem gällande 
försäkring. 

Avgiften till svenska ridsportförbundet (där försäkringen ingår) är i dagsläget för 75,50 kronor 
per medlem och beräknas höjas till 105 kronor år 2024. 
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