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Protokoll fört vid Skånska Fältrittklubbens årsstämma måndagen den 
30 maj 2022  
 
Plats: Jägersro  
 
Tid: kl. 18.00 – 20.00 
 
 
Närvarande: 
3 Hedersmedlemmar och 68 medlemmar. 
 
Övriga: 
Bengt Ekenstierna Konsult 
 
 
Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§1 Val av justerare 

 
Leif Petersson och Maria Westman valdes att jämte ordförande justera dagens 
protokoll 

 
§2 Upprättande och godkännande av röstlängd. 

 
Röstlängd upprättades genom upprop, varvid fastställdes att 3 
hedersmedlemmar och 68 medlemmar var representerade. 

                  
§3 Godkännande av dagordning 
  
 Stämman godkände tidigare utsänd dagordning  
 
§4 Fråga om kallelsen till stämman skett i behörig ordning 
                  
                  Kallelse ska ske senast 5 veckor före stämman. 
                  En personlig kallelse med föredragningslista skickades ut till 
                  medlemmarna den 20 april. 
                 
                  Stämman godkände att kallelse skett i behörig ordning. 
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§5 Styrelsens berättelse 
 Styrelsens berättelse skickades ut till medlemmarna inför stämman. 
  
                 Stämman godkände styrelsens berättelse utan uppläsning. 
 
 
§6 Revisorernas berättelse 
                 Revisorernas berättelse skickades ut till medlemmarna inför stämman. 
  
 Stämman godkände revisorernas berättelse utan uppläsning. 
 
§7 Fastställande av föreningens resultat- och balansräkning 
  
 Stämman fastställde styrelsens resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 
                 2021. 
 
§8 Fråga om ansvarsfrihet åt styrelsen 
   
 Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 
 
§9 Fastställande av årsavgift för nästkommande år 
  
 Styrelsen föreslår oförändrad årsavgift för nästkommande år. 
 300: -, 150: - för person under 25 år samt 50: - för person under 18 år. 
  
 Stämman godkände årsavgiften för nästkommande år enligt styrelsens förslag. 
 
§10 Fastställande av arvode för styrelse, revisorer och revisorssuppleanter 
  
 Valberedningens ordförande Gisela Jardby omtalade för stämman att  
 styrelsen avsagt sig arvode. 
 
§11 Val av styrelse 
  
 Valberedningens ordförande Gisela Jardby redovisade valberedningens förslag till  
 Styrelseledamöterna samt mandatperioder 
 
 Omval: Håkan Birger 3 år 
  Nyval: Peter Engström 3 år 
             Alexandra Granrot 2 år 
                             Peter Jardby 1 år. 
 Gisela Jardby hade ej deltagit i beslutet att föreslå Peter Jardby till ny ledamot. 
 
 Stämman godkände i enlighet med valberedningens förslag. 
 
§12 Val av revisorer och revisorssuppleant 
  
 Valberedningens ordförande redovisade valberedningens förslag 
 omval på Helene Raue, Ann-Kristin Halpin samt Anette Lundblad som 
 suppleant. 
  
 Stämman godkände enligt valberedningens förslag. 
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§13 Val av ordförande och ledamöter i valberedningen 
  
 Samtliga ledamöter stod till förfogande för omval. 
 Gisela Jardby ordförande, Eva CS Pettersson, Christer Schildt, Ingrid Önning 
 Jaana Alvesparr föreslogs som ny ledamot. 
 
 Stämman godkände samtliga som ledamöter i valberedningen för 1 år. 
 
 
§14 Av medlem väckt förslag som skriftligen tillställts styrelsen senast  
 3 veckor före stämmans avhållande 
  
 Ingen motion hade tillställts styrelsen 
 
 
§15 Av styrelsen hänskjutna ärenden 
  
 Ordförande framförde sitt varma tack till Jessica Long, Per Gellström och Anders  
 Klemedsson för sitt gedigna arbete i styrelsen. 
 
 Ordförande presenterade Bengt Ekenstierna som presenterade det arbete som är  
                gjort av projektgruppen för en ny galoppbana i Bara.  
                Under föredragningen ställde ordförande Håkan Birger 2 frågor till stämman. 
 

1. Kan stämman tänka sig en samlokalisering tillsammans med STS ute på nya banan  
   i Husie? Svaret blev ett rungande NEJ. 
 

2. Kan stämman tänka sig en anläggning för såväl tävling som träning ute i Bara som 
   förhyrning av SG? Ett lika rungande som samstämt JA. 
 

 
 
Justeras:     Vid protokollet: 
 
 
 
Håkan Birger    Monica Jansson 
 
 
 
 
 
Leif Petersson 
 
 
 
 
 
 
Maria Westman 
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