Protokoll fört vid höststämman inom Skånska Fältrittklubben måndagen den
18 november 2019

Plats: Derby Club, Jägersro
Tid: kl 18.00-18.30
Närvarande:
3 hedersmedlemmar och 48 medlemmar
Övriga:
Stefan Olsson, sekr
Anna Thelander

SFK:s ordförande Håkan Birger hälsade medlemmarna välkomna till kvällens höststämma.

Ordförande förklarade mötet öppnat.
§1 Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll
Stämman valde Eva Feldt och Ingrid Önning till att jämte ordföranden justera protokollet.
§2 Upprättande och godkännande av röstlängd
Röstlängd upprättades genom upprop, varvid fastställdes att 3 hedersmedlemmar och 48
medlemmar var representerade.
Stämman godkände röstlängden.

SFK höststämma den 18 november 2019

§3 Godkännande av dagordning
En föredragningslista skickades stadgeenligt ut till medlemmarna den 28 oktober.
Ordförande kompletterade föredragningslistan med två punkter under §8.
Stämman godkände tidigare utsänd föredragningslista med ovanstående komplettering.
§4 Fråga om kallelsen till höstmötet skett i behörig ordning
En personlig kallelse med föredragningslista samt ett informationsbrev skickades ut till
medlemmarna den 28 oktober, vilket är inom stadgeenlig tid.
Stämman godkände att kallelse skett i behörig ordning.
§5 Information från styrelsen
Ordförande informerade om att Jägersro har blivit en populär träningsanläggning med goda
och varierande träningsmöjligheter, mycket tack vare ett bra jobb av
anläggningspersonalen. Två nya galopptränare kommer inom kort att etablera sig på banan.
Vidare informerades medlemmarna om att likviditeten i Svensk Galopp för närvarande är
ansträngd. Av den anledningen kommer flera större projekt samt investeringar att pausas.
Ytterligare information i ärendet meddelas sannolikt efter närmaste styrelsemöte i Svensk
Galopp.
§6 Val av fullmäktige jämte suppleanter till Svensk Galopp
Valberedningens förslag till fullmäktigeledamöter samt suppleanter för 2019-2020
skickades ut till medlemmarna i samband med kallelsen. Valberedningens ordförande
Gisela Jardby redovisade namnen:
Ordinarie omval: Kristina Anderson, Jan Carlson, Per Gellström, Jacqueline Henriksson, Bo
Jacobsson, Monica Jansson, Peter Jardby, Jessica Long, Björn Malmberg, Bo Gunnar
Paulsson, Ingrid Önning.
Ordinarie nyval: Anja Rhodin.
Suppleanter omval: Niclas Cronberg, Christian Holm, Bodil Hallencreutz, Lars Tiller, Mattias
Schildt.
Suppleanter nyval: Leif Pettersson.
Stämman godkände fullmäktigeledamöter för 2019-2020 i enlighet med valberedningens
förslag.
§7 Av medlem väckt förslag som skriftligen tillställts styrelsen senast tio dagar före höstmötets
avhållande
Inga förslag från medlemmar hade inkommit till styrelsen inför höststämman.

SFK höststämma den 18 november 2019

§8 Från styrelsen hänskjutna ärenden
a. SFK:s arkiv
Ordförande informerade om ett arkiv som fram till idag gemensamt har förvaltats av
Skånska Fältrittklubben och Skånska Travsällskapet. Ordförande föreslog att en arbetsgrupp
bildas som gör en översyn av arkivet och därefter lämnar förslag på hur detta ska förvaltas i
framtiden. Stämman föreslog Håkan Birger, Bo Nyberg och Christian Holm till
arbetsgruppen.
Stämman godkände den ovan föreslagna arbetsgruppen.
b. SFK:s revisorer
Ordförande informerade om att Skånska Fältrittklubben sedan flera år tillbaka anlitat
revisorer och revisorssuppleanter från revisionsbyrån KPMG. Ordförande föreslog att
valberedningen inför nästa stämma endast föreslår en auktoriserad revisor och
kompletterar revisionen med medlemmar från föreningen.
Stämman godkände ovanstående förslag.

Ordförande tackade medlemmarna och förklarade stämman avslutad.

Justeras:

Vid protokollet:

Håkan Birger

Stefan Olsson

Eva Feldt

Ingrid Önning
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