Årsstämma Skånska Fältrittklubben 2020-06-30
Dagordning med röstsedel
Styrelsen har till stämman utsett Håkan Birger som ordförande och Stefan Olsson till
sekreterare.
Stämmoförfarandet

Ja

Nej

Ja

Nej

Jag godkänner att årsstämman 2020 i Skånska Fältrittklubben genomförs på
detta sätt.

Punkt i dagordningen
1. Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll samt
räkna rösterna.
Ingrid Önning och Bo Nyberg föreslås som justerare och rösträknare av
valberedningen. Kan Ingrid Önning och Bo Nyberg väljas?
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
Röstlängden kommer att upprättas i samband med att rösterna räknas och
sammanställs. Kan därmed röstlängden godkännas?
3. Godkännande av dagordning.
Kan denna dagordning godkännas och därmed fastställas?
4. Fråga om kallelsen till stämman skett i behörig ordning.
Kallelsen skickades ut den 19 maj 2020, d v s mer än fem veckor före
stämmodatum. Kan därmed kallelsen till stämman anses skett i rätt tid?
5. Styrelsens berättelse. Se förvaltningsberättelsen i Årsredovisningen som är
utsänd den 23 juni 2020, tillsammans med denna röstsedel.
Kan stämman godkänna styrelsens berättelse?
6. Revisorernas berättelse.
Kan stämman godkänna revisorernas berättelse?
7. Fastställande av föreningens resultat- och balansräkning.
Resultat- och balansräkning i Årsredovisningen är utsänd den 23 juni 2020.
Kan stämman fastställa resultat- och balansräkningen för 2019?
8. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelsen.
Kan ansvarsfrihet ges till styrelsen?
9. Fastställande av årsavgift för nästkommande år.
Styrelsen föreslår att denna fråga bordläggs till höststämman då årsavgiften
avser 2021. Kan fastställande av årsavgift bordläggas till höststämman?
10. Fastställande av arvode åt styrelse, revisorer och revisorssuppleanter.
Valberedningens föreslår oförändrat arvode. Styrelsen föreslår att denna fråga
bordläggs till höststämman. Kan fastställande av arvode bordläggas till
höststämman enligt styrelsens förslag?

11. Val av styrelse
Avgående styrelseledamöter är Jan Carlson och Bo Jakobsson.
Kvarstående ledamöter är Anders Klemedsson, Jessica Long, Håkan Birger
och Anja Rhodin.
Valberedningens förslag, som utsändes 4 juni 2020 är:
Omval av Per Gellström för 3 år.
Nyval av Monica Jansson för 3 år och nyval av Björn Malmberg för 1 år som
fyllnadsval efter Bo Jakobsson.
Kan stämman välja styrelse enligt valberedningens förslag?
12. Val av revisorer och revisorssuppleanter
Valberedningens förslag, som sändes ut 4 juni 2020:
Camilla Alm Andersson föreslås till omval och Andrea Åkesson till nyval som
revisorer. (Andrea Åkesson tidigare suppleant.) Cecilia Olsson föreslås till
omval och Dragana Milutinovic Fallmar till nyval som revisorssuppleanter.
Samtliga föreslagna är från KPMG och perioden är för en tid av 1 år.
Kan stämman välja revisorer och revisorssuppleanter enligt valberedningens
förslag?
13. Val av ordförande och ledamöter i valberedningen.
Nuvarande valberedning har förklarat sig villig att fortsätta förutom Hans-Inge
Larsen. Förslag har inkommit att ersätta Hans-Inge Larsen med Ingrid Önning
i valberedningen.
Kan stämman välja Gisela Jardby (ordförande), Christer Schildt, Eva CS
Pettersson, Rein Kuningas och Ingrid Önning till valberedning i ett år?
14. Av medlem väckt förslag som skriftligen tillställts styrelsen senast tre
veckor före stämmans avhållande.
Ingen motion har inkommit till styrelsen.
15. Från styrelsen hänskjutna ärenden.
Styrelsen föreslår stadgeändring enligt utsänt förslag per den 19 maj 2020.
Kan stämman godkänna föreslagen stadgeändring?
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