
2020-05-19 
 
Till 
Medlemmarna i Skånska Fältrittklubben             
 
 
 

 
 
 
Kallelse till årsstämma i Skånska Fältrittklubben  
 
Skånska Fältrittklubbem (SFK) avser att avhålla årsstämma tisdagen den 30 juni 2020 
kl.10.00. Som medlem i föreningen kallas Du härmed till denna stämma. 
 
Med anledning av den pågående Corona-pandemin och de restriktioner och 
rekommendationer som gäller i vårt land har styrelsen funnit att det just i år inte är möjligt att 
genomföra årsstämman på traditionellt vis, dvs en stämma där alla samlas fysiskt för att 
avhålla stämman. Det är emellertid så viktigt att avhålla en årsstämma, att vi har kommit 
fram till att en stämma bör avhållas på följande sätt.  
 
Avsikten är att stämman skall avhållas och röstning ske utan personlig närvaro utan i stället 
genom s.k. poströstning.Vi avser att så snart valberedningen rapporterat sitt arbete och 
årsredovisningen färdigställts skicka dessa handlingar till Er. När sedan dessa handlingar har 
översänts har ni möjlighet att inkomma med eventuella motförslag till valberedningens 
förslag, till valberedningens ordförande senast 12 dagar före årsstämman, dvs senast 
torsdagen den 18 juni 2020. 
 
Eventuella motioner eller förslag till årsstämman från medlem i SFK måste vara styrelsen till 
handa senast tre veckor före årsstämman, dvs senast tisdagen den 9 juni 2020. Eftersom 
årsstämman inte kan ske med fysisk närvaro ber vi Er beakta och överväga om eventuella 
motioner kan anstå till dess vi kan avhålla en stämma enligt traditionell ordning, 
förhoppningsvis redan till innevarande års höststämma. I detta sammanhang skall redan nu 
förutskickas att styrelsen avser att endast hänskjuta ett ärende till stämman, nämligen den 
stageändring rörande kvalifikation av föreningens revisorer, se bifogat förslag, bilaga 1. 
 
Enligt SFK:s stadgar skall årsstämma avhållas före maj månads utgång. Som framgår ovan 
kommer detta dessvärre inte att bli fallet i år. Vi är också fullt medvetna om att ovanstående 
inte motsvarar den öppna dialog som i normala fall gäller under SFK:s stämmor. I 
extraordinära tider fordras dessvärre särskilda arrangemang och måhända också en del 
fantasi. Viktigast är väl trots allt att verksamheten kan fortgå. 
 
Förfarandet med poströstning är tänkt att genomföras på följande sätt. Så snart ovan 
angivna handlingar är färdigställda avser vi att skicka ut en röstsedel till varje medlem. De 
medlemmar som vill delta med sina röster skall skicka sin röstsedel till sekreteraren Stefan 
Olsson, per mail: info@skanskafaltrittklubben.se eller per post: Skånska Fältrittklubben, Box 
9506, 200 39 Malmö, så att de är honom tillhanda senast tisdagen den 30 juni 2020 kl 10.00. 



De av Er som väljer att skicka Era röstsedlar per post, märk  kuvertet med ”Årsstämma”. 
Sekreteraren samt ordförande för stämman och två justerare kommer tillsammans att räkna 
rösterna. Omedelbart härefter kommer styrelsen att avhålla ett konstituerande styrelsemöte. 
Vad som redan nu är viktigt att upplysa om är att avgivna röster kommer att bli kända för de 
som deltar i rösträkningen, dvs den anonymitet som råder vid s.k. sluten omröstning kan inte 
upprätthållas med sagda förfarande. 
 
Ytterligare besked om hur röstningsförfarandet skall tillgå kommer att meddelas i samband 
med att röstsedlarna skickas ut. 
 
Avslutningsvis skall nämnas att Svensk Galopp (SG) kommer att avhålla sin årsstämma den 
13 juni, dvs före SFK:s årsstämma. Som bekant är det SG som ”äger” och därmed 
bestämmer över ”Projekt Bara-Galopp”. Därför är det endast SG som kan lämna besked över 
projektet. Förhoppningsvis, och kanske också sannolikt, kommer SG att på något sätt lämna 
information om projektet efter sin årsstämma. 
 
Styrelsen 
Skånska Fältrittklubben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


