Protokoll fört vid Skånska Fältrittklubbens årsstämma måndagen
den 20 maj 2019
Plats: Jägersro, Derby Club
Tid: kl 18.00-18.30
Närvarande:
2 hedersmedlemmar och 47 medlemmar
Övriga:
Camilla Alm Andersson, revisor KPMG
Charlotte Welin, Svensk Galopp
Rolf Olofsson, Svensk Galopp
Stefan Olsson, sekr

Ordförande hälsade välkommen till Skånska Fältrittklubbens årsstämma.
Ordförande inledde med att uppmärksamma den tidigare styrelseledamoten och hedermedlemmens
Rolf Bergs bortgång tidigare i år.
Ordförande förklarade mötet öppnat.
§1 Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll
Stämman valde Bo Nyberg och Ingrid Önning till att jämte ordföranden justera protokollet.
§2 Upprättande och godkännande av röstlängd
Röstlängd upprättades genom upprop, varvid fastställdes att 2 hedersmedlemmar och 47
medlemmar var representerade.
Stämman godkände röstlängden.
§3 Godkännande av dagordning
Stämman godkände tidigare utsänd dagordning.
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§4 Fråga om kallelsen till stämman skett i behörig ordning
Kallelse ska ske senast fem veckor före stämman.
En personlig kallelse med föredragningslista skickades ut till medlemmarna den 11 april.
Stämman godkände att kallelse skett i behörig ordning.
§5 Styrelsen berättelse
Styrelsens berättelse skickades ut till medlemmarna inför stämman.
Stämman godkände styrelsens berättelse utan uppläsning.
§6 Revisorernas berättelse
Revisor Camilla Alm Andersson redogjorde för revisorernas uppdrag, slutsatser och
granskning av bokslutet. Revisorerna har under räkenskapsåret fört en löpande dialog med
såväl SFK:s styrelse som SG:s ledning. I år har ett stort fokus legat på den
verksamhetsöverlåtelse som skett.
Revisorerna tillstyrkte att resultat- och balansräkning skulle fastställas och att styrelsens
ledamöter skulle beviljas ansvarsfrihet för 2018.
Stämman godkände revisorernas berättelse.
§7 Fastställande av föreningens resultat- och balansräkning
Stämman fastställde resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2018.
§8 Fråga om ansvarsfrihet åt styrelsen
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
§9 Fastställande av årsavgift för nästkommande år
Nuvarande årsavgift är 600 kronor per år och medlem, samt 200 kronor för medlemmar
under 25 år. Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgift för nästkommande år.
Stämman godkände årsavgiften för nästkommande år enligt styrelsens förslag.
§10 Fastställande av arvode åt styrelse, revisorer och revisorssuppleanter
Valberedningens ordförande Gisela Jardby föreslog stämman att arvodet förblir oförändrat
till såväl styrelsemedlemmar som revisorer och revisorsuppleanter.
Stämman godkände styrelsens arvode samt revisorers och revisorssuppleanters arvode
enligt valberedningens förslag.
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§11 Val av styrelse
Valberedningens ordförande Gisela Jardby redovisade valberedningens förslag till
styrelseledamöter samt mandatperioder:
Håkan Birger, omval i tre år.
Anders Klemedsson, nyval i tre år.
Stämman godkände, i enlighet med valberedningens förslag, omval av Håkan Birger till
styrelseledamot i tre år.
Stämman godkände, i enlighet med valberedningens förslag, nyval av Anders Klemedsson
till styrelseledamot i tre år.
§12 Val av revisorer och revisorssuppleanter
Valberedningens ordförande Gisela Jardby redovisade valberedningens förslag.
Stämman godkände, i enlighet med valberedningens förslag, Camilla Alm Andersson och
Andrea Åkesson som revisorer, samt Cecilia Olsson och Elisabet Lundström som
revisorssuppleanter, samtliga från KPMG, för en tid av 1 år.
§13 Val av ordförande och ledamöter i valberedningen
Samtliga ledamöter i valberedningen stod till förfogande för omval inför stämman:
Gisela Jardby (ordf), Hans-Inge Larsen, Eva CS Pettersson, Rein Kuningas, Christer Schildt.
Stämman godkände Gisela Jardby (ordf), Hans-Inge Larsen, Eva CS Pettersson, Rein
Kuningas och Christer Schildt som ledamöter i valberedningen för ett år.
§14 Av medlem väckt förslag som skriftligen tillställts styrelsen senast tre veckor före stämmans
avhållande
Ingen motion hade tillställts styrelsen före stämmans avhållande.
§15 Från styrelsen hänskjutna ärenden
Ordförande föreslog stämman att utse Jacqueline Henriksson till hedersmedlem. Jacqueline
Henriksson har varit ordförande i SFK under många år och gjort ett stort jobb för
föreningen.
Stämman godkände Jacqueline Henriksson till hedersmedlem enligt ordförandes förslag.
Ordförande framförde även ett stort tack till Rolf Olofsson, som varit banmästare för SFK
under flera år. I och med verksamhetsöverlåtelsen har anställningen sedan årsskiftet
övergått till Svensk Galopp.
Vidare framförde ordförande ett stort tack till Staffan Lidström, som avsagts sig omval i
styrelsen. Staffan kommer fortsättningsvis att arbeta i projektgruppen för Bara galopp.
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Ordförande Håkan Birger förklarade mötet avslutat.

Justeras:

Vid protokollet:

Håkan Birger

Stefan Olsson

Bo Nyberg

Ingrid Önning

Protokoll SFK:s årsstämma 20 maj 2019

