Protokoll fört vid Skånska Fältrittklubbens Höststämma måndagen
den 5 oktober 2020
Plats: Jägersro, Derby Club
Tid: kl 18.00 – 19.00
Närvarande:
1 hedersmedlem och 29 medlemmar
Ordförande hälsade välkommen till Skånska Fältrittklubbens föreningsstämma och lämnade över till
mötesordförande Håkan Birger.

§1 Val av två personer att jämte ordförande justera stämmans protokoll
Stämman valde Jan Carlsson och Elisabeth Tell-Nyberg att jämte ordförande justera protokollet.
§2 Upprättande och godkännande av röstlängd
Röstlängd upprättades genom upprop, varvid fastställdes att 1 hedersmedlem och 29
medlemmar var representerade.
Stämman godkände röstlängden.
§3 Godkännande av dagordning
Stämman godkände tidigare utsänd dagordning.
§4 Fråga om kallelsen till stämman skett i behörig ordning
Kallelse ska ske senast tre veckor före stämman.
En personlig kallelse med föredragningslista skickades ut till medlemmarna den 11
september.
Stämman godkände att kallelse skett i behörig ordning.
§5 Information från styrelsen
SFK ordförande presenterade styrelsen och redogjorde för det strategidokument som är
framarbetat av styrelsen.
Per Gellström informerade om status på Bara-projektet. Beslut om köp av mark förväntas
komma innan årsslut.
Ordförande rapporterade att Svensk Galopps styrelse intervjuar kandidater till VD-posten.
Skånska Fältrittklubben har nominerat Gisela Jardby till valberedningen för Svensk Galopp.
Höststämma inom Svensk Galopp är den 24 oktober.
Telefonmöten avhålls var 14:e dag mellan de tre sällskapens ordförande.
En träff med tränarföreningen har genomförts och tätare möten med fullmäktigegruppen
kommer att genomföras.
Snabb information efter möten ska läggas ut.
Jessica Long ingår i Tävlingskommittéen inom Svensk Galopp.

§6 Val av Fullmäktige jämte suppleanter till Svensk Galopp
Ordinarie omval: Kristina Andersson, Jan Carlson, Per Gellström, Bo Jacobsson, Monica
Jansson, Peter Jardby, Jessica Long, Björn Malmberg, Bo-Gunnar Paulsson, Anja Rhodin
Ordinarie nyval: Håkan Birger, Anders Klemedsson
Suppleanter omval: Niclas Cronberg, Christian Holm, Bodil Hallencreutz, Leif Pettersson,
Mattias Schildt.
Suppleanter nyval: Alexandra Granroth.
Stämman godkände fullmäktigeledamöterna för 2021 i enlighet med valberedningens förslag.
§7 Av medlem väckt förslag som skriftligen tillställts styrelsen senast 10 dagar före höstmötets avhållande
Inga förslag från medlemmar hade inkommit till styrelsen inför höststämman.
§8 Från styrelsen hänskjutna ärenden
a. Fastställande av årsavgift
Stämman fastställde efter omröstning att årsavgiften skall vara 300 kr per medlem och 150
kr för ungdom under 25 år.
b. Fastställande av arvode åt styrelse, revisorer och revisorssuppleanter
Stämman fastställde att inget arvode ska utgå till styrelsen, att revisorer
revisorssuppleanter ersätts efter löpande räkning.
c. Ändring av stadgar enligt bilaga 1, andra gången efter årsstämman
Stämman fastställde ändring av stadgarna enligt bilaga 1.
d. Ändring av stadgarna enligt bilaga 2, första gången vid stämma
Stämman fastställde ändring av stadgarna enligt bilaga 2.

Mötesordförande förklarade stämman avslutad och lämnade över till ordförande som tackade medlemmarna
för dagens stämma
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