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Årsstämma i Skånska Fältrittklubben  
 
Måndagen den 8 maj kommer årsstämman i Skånska Fältrittklubben att avhållas. Med i detta 
brev finns kallelse, föredragningslista samt anmälningsblankett till stämman. Efter stämman 
kommer Pia Skoog och Bo Gillborg att berätta om förberedelserna inför det 100:e Derbyt. 
 
När de ekonomiska handlingarna samt valberedningens förslag är klara kommer dessa att 
skickas ut till medlemmarna. 
 
Eventuella motförslag till valberedningens förslag måste vara valberedningens ordförande 
tillhanda senast 12 dagar före årsstämman, det vill säga senast den 26 april 2017. 
 
Eventuella motioner eller förslag till årsstämman från medlem i SFK måste vara styrelsen 
tillhanda senast tre veckor före årsstämman, det vill säga senast den 17 april 2017. 
 
Slutligen vill vi ha din anmälan till stämman senast den 1 maj. 
 
Du som har betalat in din medlemsavgift får i dagarna ett medlemskort för 2017 i brevlådan. 
Övriga får medlemskortet när medlemsavgiften är betald. I samband med årets första 
tävlingsdag den 2 april är det fri entré för alla som har betalat in sin medlemsavgift. 
 
Under 2017 arrangerar Jägersrogaloppen 27 spännande tävlingsdagar. Den stora 
höjdpunkten är självfallet den 100:e upplagan av Svenskt Derby den 16 juli, som kommer att 
blir en fest utöver det vanliga. Glöm inte bort att bjuda in släkt och vänner till en dag då 
galoppen är som allra bäst.  
 
Välkomna till årsstämman! 
 
 
Styrelsen 
Skånska Fältrittklubben 
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KALLELSE – FÖRENINGSSTÄMMA  
 
Medlemmarna i Skånska Fältrittklubben kallas härmed till föreningsstämma 
måndagen den 8 maj klockan 18.00, Derby Club på Jägersro. 
 
 
 
FÖREDRAGNINGSLISTA  
 

1. Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd 

3. Godkännande av dagordning 

4. Fråga om kallelsen till stämman skett i behörig ordning 

5. Styrelsen berättelse 

6. Revisorernas berättelse 

7. Fastställande av föreningens resultat- och balansräkning 

8. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelsen 

9. Fastställande av årsavgift för nästkommande år 

10. Fastställande av arvode åt styrelse, revisorer och revisorssuppleanter 

11. Val av styrelse 

12. Val av revisorer och revisorssuppleanter 

13. Val av ordförande och ledamöter i valberedningen 

14. Av medlem väckt förslag som skriftligen tillställts styrelsen senast tre veckor före 

stämmans avhållande 

15. Från styrelsen hänskjutna ärenden 
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Anmälan 
 
Skånska Fältrittklubbens årsstämma 2017 
 
Tid:  Måndagen den 8 maj 2017 kl 18.00 
Plats:  Derby Club, Jägersro 
 
Föreningsstämman 

 JA, jag kommer att deltaga vid stämman 

  
Middag på Jägersro – kostnad 300 kr. 
 
Middagen kommer att bestå av varmrätt, efterrätt, dryck och kaffe. 
Anmälan till middagen görs genom att sätta in 300 kr på SFKs bankgiro 144-6947. 
Glöm ej att uppge ert namn på inbetalningen.  
Obs! För att er anmälan till middagen skall bli giltig måste betalningen finnas på SFKs 
bankgiro senast den 1 maj. 
   
Namn: …………………………………………………………………………………………… 
  
Tel nr: …………………………………………………………………………………………… 
  
E-post:  …………………………………………………………………………………………… 
  
Eventuellt meddelande, t ex specialkost: 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
  
Anmälan till stämman skall vara oss tillhanda senast måndagen den 1 maj 2017 och 
skickas via post eller e-post till: 
 
Skånska Fältrittklubben 
Jägersro Galopp 
Box 9506 
200 39 Malmö 
E-post: sfk@jagersro.se 


