Protokoll fört vid höststämma inom Skånska Fältrittklubben måndagen den 9
november 2015
Plats: Jägersro, Derby Club
Tid: kl 18.00‐18.30
Närvarande:
3 hedersmedlemmar och 68 medlemmar
Övriga:
Mikael Almén, Svensk Galopp
Stefan Olsson, sekr

SFK:s ordförande Jacqueline Henriksson hälsade medlemmarna välkomna till kvällens höststämma,
särskilt hedersmedlemmarna och kvällens gäst Mikael Almén från Svensk Galopp.
Ordförande förklarade mötet öppnat.
§1 Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll
Stämman valde Birgit Gerdtsson och Henric Anderberg till att jämte ordföranden justera
protokollet.
§2 Upprättande och godkännande av röstlängd
Röstlängd upprättades genom upprop, varvid fastställdes att 3 hedersmedlemmar och 68
medlemmar var representerade.
Stämman godkände röstlängden.
§3 Godkännande av dagordning
Ordförande meddelade att inga motioner eller motförslag hade inkommit.
Stämman godkände dagordningen.
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§4 Fråga om kallelsen till höstmötet skett i behörig ordning
Kallelse ska ske senast tre veckor före stämman.
En personlig kallelse skickades ut till samtliga medlemmar den 19 oktober.
Stämman godkände att kallelse skett i behörig ordning.
§5 Information från styrelsen
Med bakgrund av att medlemmar ställt frågor och uttryckt viss oro beträffande SFK:s
relation till Svensk Galopp och övriga galoppsällskap gav ordförande förtydligande
information.
Skånska Fältrittklubben är en fullvärdig medlem i Svensk Galopp. Föreningen har uppfyllt
alla åtaganden som följde av omorganisationen 2009. Svensk Galopp har full insyn och
styrning av verksamheten. Det som skiljer Skånska Fältrittklubben från de övriga två
sällskapen är att SFK innehar nyttjanderätten samt tototillståndet för galoppverksamheten
på Jägersro.
Svensk Galopps styrelse har uttryckt önskemål om att göra en viss förändring i nuvarande
organisation och koncernstruktur så att SFK konsolideras in i den övriga verksamheten.
En i sammanhanget viktig fråga för Skånska Fältkittklubben är fördelningen av
fullmäktigeledamöter mellan de tre sällskapen. Vid årsstämman 2015 inkom en motion som
innebar att SFKs styrelse fick till uppdrag att se över och arbeta för en mer rättvis fördelning
av fullmäktigeledamöter. SFK s styrelse föreslog att frågan ska vidarebefordras och
behandlas i den ”Avtalsgrupp” som SG har upprättat, vars uppgift är att se över
organisationsstrukturen. Förslaget bifölls av stämman men Avtalsgruppen har bara träffats
en gång och inte kommit så långt i sitt arbete.
Ordförande betonade att det inte finns några motsättningar mellan SFK och övriga
galoppsverige. Förhandlingar pågår just nu för att på bästa sätt ta tillvara medlemmarnas
intressen.
Slutligen underströk ordförande att inga organisatoriska förändringar kommer att ske utan
ett mandat från medlemmarna genom ett stämmobeslut.

§6 Val av fullmäktige jämte suppleanter till Svensk Galopp
Valberedningens ordförande Christer Schildt redovisade valberedningens förslag till val av
ordinarie fullmäktigeledamöter samt suppleanter (biläggs detta dokument).
Stämman valde fullmäktige samt suppleanter enligt valberedningens förslag.
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§7 Av medlem väckt förslag som skriftligen tillställts styrelsen senast tio dagar före höstmötets
avhållande
Inga förslag hade tillställts styrelsen.
§8 Från styrelsen hänskjutna ärenden
Inga hänskjutna ärenden fanns från styrelsen.

Ordförande tackade medlemmarna och förklarade stämman avslutad.

Justeras:

Vid protokollet:

Jacqueline Henriksson

Stefan Olsson

Birgit Gerdtsson

Henric Anderberg
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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG
TILL FULLMÄKTIGELEDAMÖTER
2015-2016
Skånska Fältrittklubbens höstmöte 2015-11-09

Ordinarie:
Kristina Anderson
Håkan Birger
Jan Carlson
Per Gellström
Peter Jardby
Staffan Lidström
Jessica Long
Bo Gunnar Paulsson
Ulf Persson
Lennart jr Reuterskiöld
Agne Rudenstam
Charlotte Sjögren
Suppleanter:
Niclas Cronberg
Christian Holm
Bodil Hallencreutz
Inge Knutsson
Björn Malmberg
Per Larsson

Malmö den 11 oktober 2015

Valberedningen enligt uppdrag

Christer Schildt
Gisela Jardby, Rein Kuningas, Hans-Inge Larsen, Eva C S Pettersson

