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Protokoll fört vid Höststämman inom Skånska Fältrittklubben 
måndagen den 7 november 2022  
 
Plats: Derby Club, Jägersro 
 
Tid: kl 18.00-18.45 
 
Närvarande: 1 hedersmedlemmar och 49 medlemmar 
  

Övriga: 
 Ellinor Hansson 
 
     
Ordförande hälsade välkommen och särskilt till våra hedersmedlemmar samt förklarade 
därefter mötet öppnat.  
 
 
§1 Val av justerare  

Stämman valde Ann-Marie Gerdtsson och Bo Nyberg till att jämte ordförande 
justera dagens protokoll. 

 
 
§2 Upprättande och godkännande av röstlängd 

Röstlängd upprättades genom upprop, varvid fastställdes att 1 hedersmedlem 
och 49 medlemmar var representerade. 
 
Stämman godkände röstlängden 

  
 
§3 Godkännande av dagordning 
                 Tidigare utsänd dagordning godkändes 
 
 
§4 Fråga om kallelsen till höstmöte skett i behörig ordning 
 Personlig kallelse med föredragningslista skickades stadgeenligt ut till 

medlemmarna den 11 oktober, vilket är inom stadgeenlig tid. 
  
 Stämman godkände att kallelse skett i behörig ordning  
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§5 Information från styrelsen       

Ordförande rapporterade från SG:s Rådslag med efterföljande Höststämma  
den 29–30 oktober i Stockholm. Den röda tråden på Rådslaget var att fokusera på  
förbättra samarbetet mellan de olika organisationerna. På Höststämman 
presenterades en 5-årsbudget för SG. TPAB -avtalet redovisades.  Catharina  
Genberg valdes in som ny medlem i SG valberedning. Reviderade stadgar 
röstades igenom för andra gången. Ordförande redovisade de motioner som 
inkommit till SG. 
 

                 Julbord med firande av Jägersro Champions blir den 15 december på  
                 Törringelund. 
 
 
§6 Val av fullmäktige jämte suppleanter till Svensk Galopp 
 Valberedningens förslag till fullmäktigeledamöter samt suppleanter för  
 2022/2023 redovisades av valberedningens ordförande. 
     
 Omval: Kristina Anderson, Håkan Birger, Jan Carlson, Per Gellström,  
                 Monica Jansson, Alexandra Granrot, Peter Jardby, Anders Klemedsson,  
                 Björn Malmberg. 
                 Nyval: Peter Engström Eva CS Pettersson. Linda Reuterskiöld 
 
 Suppleanter: Bodil Hallencreutz, Leif Pettersson  
 Nyval: Catharina Genberg, Nina Lensvik, Jessica Ohlsson, Ulf Wernberg. 
     
 Stämman godkände fullmäktigeledamöterna för 2022/2023 i enlighet med 
 valberedningens förslag. 
 
 
§7 Av medlem väckt förslag som skriftligen tillställs styrelsen senast 10 dagar för 
     Höstmötets avhållande 
 Inga väckta förslag från medlemmarna hade inkommit. 
 
 
§8 Från styrelsen hänskjutna ärenden 
 Inga hänskjutna ärenden fanns att behandla.  

 
 

Ordförande tackade därefter medlemmarna och förklarade mötet avslutat. 
  
 
Justeras:  Vid protokollet: 
 
 
Håkan Birger Monica Jansson 
  
 
  
Ann-Marie Gerdtsson                                                                                       Bo Nyberg 
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