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Medlemmarna i Skånska Fältrittklubben             
 
 
 

 
 

Höststämma 

 
Måndagen den 5 oktober kl 18.00 kommer höststämman i SFK att avhållas i Derby Club på 
Jägersro. Bifogat finns föredragningslista samt valberedningens förslag till fullmäktigeledamöter. 
Under stämman kommer vi även att ge aktuell information gällande aktuella områden inom SG.  
 
Jag som ny ordförande och övriga styrelsemedlemmar för Skånska Fältrittklubben, hälsar dig 
välkommen till SFK:s höstmöte 2020. 
Det läge som pandemin har skapat för all verksamhet i Sverige, har begränsat möjligheterna att 
träffas också oss galoppvänner, såväl på tävlingsarenan som på fysiska möten. 
Därför hoppas jag att vi kan genomföra vår höststämma tillsammans som planerat den 5 oktober 
2020.  
  
Väl mött. 
Anders Klemedsson 
 
Inför höststämman: 
 
Eventuella motförslag till valberedningens förslag måste vara valberedningens ordförande tillhanda 
senast 12 dagar före höststämman, det vill säga senast den 23 september. 
 
Eventuella motioner eller förslag till höststämman från medlem i SFK måste vara styrelsen tillhanda 
senast 10 dagar före höststämman, det vill säga senast den 25 september. 
 
För att kunna delta i stämman, så krävs det att du är anmäld för denna. Under rådande 
bestämmelser angående pågående Pandemi måste vi ha kontroll på deltagandet i förväg.  
 
Anmälan till stämman gör du enklast genom att skicka ett mejl till info@skanskafaltrittklubben.se. 
Din anmälan till stämman måste vi ha senast den 30 september. 
 
 
Välkomna till höststämman! 
 
Styrelsen 
Skånska Fältrittklubben 
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KALLELSE – FÖRENINGSSTÄMMA  
 
Medlemmarna i Skånska Fältrittklubben kallas härmed till föreningsstämma  
måndagen den 5 september 2020 klockan 18.00, Jägersro. 
 
 
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 
 a/ Fastställande av årsavgift för 2021. 
 b/ Fastställande av arvode åt styrelse, revisorer och revisorssuppleanter.  
 c/ Ändring av stadgarna enligt bilaga 1, andra gången efter årsstämman. 
 d/ Ändring av stadgarna enligt bilaga 2, första gången vid stämma. 
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Valberedningens förslag gällande fullmäktigeledamöter 2021 

 
I anledning av att Jacqueline Henriksson numera ingår i SGs styrelse och Ingrid Önning i SFKs 
valberedning föreslås Anders Klemedsson och Håkan Birger att ta över som ordinarie ledamöter. De 
båda ingår i SFKs styrelse. Lars Tiller, som under året varit suppleant har avböjt sig omval. Alexandra 
Granrot föreslås som ny suppleant. Hon är väl förtrogen med galoppsporten då hon tillsammans med 
sin man Roger Osberg tränar galopphästar i Blentarp. Till professionen är hon läkare. 
 
Valberedningens förslag inför kommande ettårsperiod blir således följande: 

 
ORDINARIE 

 
Omval  
Kristina Anderson 
Jan Carlson 
Per Gellström 
Bo Jacobsson 
Monica Jansson 
Peter Jardby 
Jessica Long 
Björn Malmberg 
Bo Gunnar Paulsson 
Anja Rhodin 

Nyval 
Anders Klemedsson  
Håkan Birger 

 



SUPPLEANTER 

 
Omval 
Niclas Cronberg 
Christian Holm 
Bodil Hallencreutz 
Mattias Schildt 
Leif Pettersson 

Nyval 
Alexandra Granrot 

 

Trelleborg den 8 september 2020 

 
För valberedningen 
 
Gisela Jardby, ordf    Eva CS Pettersson    Christer Schildt    Rein Kuningas   Ingrid Önning 
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Anmälan 

 
Skånska Fältrittklubbens höststämma 2020 
 
Tid:  Måndagen den 5 oktober 2020 kl 18.00 
Plats:  Derby Club, Jägersro.  
 
Föreningsstämman 

 JA, jag kommer att deltaga vid höststämman 

  
   
Namn: …………………………………………………………………………………………… 
  
Tel nr: …………………………………………………………………………………………… 
  
E-post:  …………………………………………………………………………………………… 
  
Eventuellt meddelande: 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
  
Anmälan till stämman skall vara oss tillhanda senast onsdagen den 30 september och skickas via 
post eller e-post till: 
 
Skånska Fältrittklubben 
Jägersro Galopp 
Box 9506 
200 39 Malmö 
 
E-post: info@skanskafaltrittklubben.se 


