
Malmö 2017-10-20  
Medlemmarna i Skånska Fältrittklubben             
 
 

 
 

Höststämma 
 
Måndagen den 13 november kl 18.00 kommer höststämman i SFK att avhållas. Bifogat 
finns föredragningslista samt valberedningens förslag till fullmäktigeledamöter.  
 
I år testar vi ett nytt koncept och arrangerar stämman i Förenade Bils helt nya hus helt avsett 
för försäljning och service av Land Rover och Jaguar. Adressen är Djurhagegatan 15 i 
Malmö. Lokalen ligger nära Jägersro och intill Förenade Bils övriga lokaler. 
 
Förenade Bil har genom Jaguar/Land Rover stöttat Jägersro Galopp under flera år, inte 
minst i år, genom ett stort engagemang på Derbydagen. Det är och kommer bli ännu 
viktigare i framtiden att vi engagerar oss för våra samarbetspartners.  
 
Efter höstmötet får vi en visning av det helt nya huset. Därefter serveras lite plockmat med 
dryck (100 kr). Som avslutning kan alla bekanta sig med fantastiska bilar från Jaguar och 
Land Rover. Vem vet om vi inte får ett speciellt galopperbjudande under kvällen? 
 
Inför höststämman: 
 
Eventuella motförslag till valberedningens förslag måste vara valberedningens ordförande 
tillhanda senast 12 dagar före höststämman, det vill säga senast den 1 november 2017. 
 
Eventuella motioner eller förslag till höststämman från medlem i SFK måste vara styrelsen 
tillhanda senast 10 dagar före höststämman, det vill säga senast den 3 november 2017. 
 
Anmälan till stämman gör du enklast genom att skicka ett mejl till sfk@jagersro.se. Din 
anmälan till stämman måste vi ha senast den 6 november. 
 
Om du önskar äta efter stämman sätter du in 100 kr på SFKs bankgiro 144-6947. 
Glöm ej att uppge namn på inbetalningen, som vi vill ha senast den 6 november 
Obs! För att anmälan skall bli giltig måste betalningen finnas på SFKs bankgiro senast den 6 
november. 
 
Vi passar även på att tipsa om SFK:s jullunch på Törringelund den 12 december då vi bland 
annat hyllar våra lokala champions. Mer information finner du i den bifogade PDF-filen. 
 
Välkomna till höststämman! 
 
Styrelsen 
Skånska Fältrittklubben
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KALLELSE – FÖRENINGSSTÄMMA  
 
Medlemmarna i Skånska Fältrittklubben kallas härmed till föreningsstämma 
måndagen den 13 november 2017 klockan 18.00, Förenade Bil, Djurhagegatan 15, Malmö. 
 
 
FÖREDRAGNINGSLISTA  
 
1.  Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll   
  
2.  Upprättande och godkännande av röstlängd 
    
3. Godkännande av dagordning   
  
4.  Fråga om kallelsen till höstmötet skett i behörig ordning   
  
5.  Information från styrelsen   
   
6.  Val av fullmäktige jämte suppleanter till Svensk Galopp   
  
7.  Av medlem väckt förslag som skriftligen tillställts styrelsen senast tio dagar före 

höstmötets avhållande   
   
8.  Från styrelsen hänskjutna ärenden   
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Valberedningen föreslår följande fullmäktigeledamöter 2017‐2018 
 
 

ORDINARIE 
 
Omval  
Kristina Andersson 
Håkan Birger 
Jan Carlson 
Jacqueline Henriksson 
Per Gellström 
Peter Jardby 
Jessica Long 
Björn Malmberg 
Bo Gunnar Paulsson 
Ulf Persson 
 
Nyval 
Monica Jansson 
Ingrid Önning 
 
  

SUPPLEANTER 
 
Omval 
Christian Holm 
Bodil Hallencreutz 
Niclas Cronberg 
Lars Tiller 
Mattias Schildt 
Anja Rhodin 
  
 
För valberedningen 
 
Gisela Jardby, ordf    Eva CS Pettersson    Christer Schildt    Hans‐Inge Larsen    Rein Kuningas


