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Protokoll för årsmöte i Stockholms Fältrittklubb den 27 februari 2017
gällande verksamhetsåret 201 6.

Björn Beckman, ordforande i SFK, hälsade alla välkomna.

Mimmie Boghammar, SFK:s mångårige kanslist avtackades med blommor och SFK:s
plakett i silver.

1. Val av ordftirande for mötet.
Till ordforande for arsmötet valdes Mikael Lindberg.

Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet.
Till sekreterare valdes Jan Pallinder.

3. Upprättande av röstlängd.
Maud Stark och Kristina Almqvist redogjorde for antalet röstberättigade som
var 32 st.

Val av protokolljusterare och rösträknare.
Som protokolljusterare valdes Maud Stark och Kristina Almqvist, Som
röstråiknare valdes Peter von Fabry-Eichner och Thea Eklöf.

Fastställande av dagordning.
Dagordning som alla hade fatt ett ex av godkändes.

Fastställande av om mötet blivit ilaga ordning utlyst.
Jan Pallinder redogjorde for hur årsmötet har utlysts. Dels via mail, via sms, på
www.sfk.a.se och anslag på informatiostavlorna på Rlttarstadion. Mötet fann
att årsmötet var i laga ordning utlyst.

Behandling av verksamhets- och forvaltningsberättelse inkl. sektionerna. Björn
Beckman, ftireningens ordforande, redogjorde med den distribuerade
Verksamhets- och Förvaltningsberättelsen som underlag "kort" for vad som
skett under året.

Glädjande konstaterade Björn att foreningen växt med nästan 60 personer till
totalt 230. Antalet juniorer och YR ökade frän 12 tlII29. Antalet tävlande ökade
frän 25 tLlI 4 I personer.
Föreningen har under 2016 genomfiirt "Clinics" med KG Svensson och Ulf
Johansson, programridning för Gustaf Svalling samt även genomfört tävlingen
om Gustaf Svallings vandringspris.
Föreningen har haft lag i allsvenskan i såväl dressyr som hoppning.
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Som tävlingsarrangörer har ftireningen genomfört dressyr-, hopp- och
f;ilttävlan.
Föreningen har också under äret arrangerat träningar i såväl hoppning som
ftilttävlan.
Under året genomförde SFK sin 120e jaktsäsong samt i december en

"Glöggriff " på Dj urgarden.

Björn redogjorde också för turerna kring foreningens aktier i Stockholms
Ryttarstadion Aktiebolag, lokalfrågan samt tillgång till ridhustider, något som
det beslutades om i det extra allmänna mötet som höll 28 juni. Tyvärr lyckades
foreningen inte nå i mål med hela paketet, det stupade på tillgangen till ridhus.
Styrelsen beslutade dä att helt avflytta fran del lokaler foreningen hyrt av
numera Nya Stockholms Ryttarstadion AB.
Föreningen huserar numera i "Gröna Stugan" inne på det område vi arrenderar
av Kungliga Djurgårdens Förvaltning.
Efter kontakter tagna av fastighetsbolaget kommer fornyade diskussioner all
starta inom kort.

Jill Clementz, föreningens kassör, redovisade det ekonomiska utfallet for 20t6.
Glädjande kan man konstatera att nettoomsättningen ökat med dryga I 15 000
kronor till drygt 523 000 kronor. Det egna kapitalet ökade med knappt 25 000
kronor till 401 543 kronor och attvi under året gjorde en liten vinst pä24 828
kronor att jämftira med en ftirlust pä dryga 158 000 kronor for 2015.

Den kompletta redovisningen finns att ta del av i bifogade Verksamhets- och
Förvaltningsberättelse for 20 1 6.

Revisorernas berättelse med fastställande av resultat- och balansräkning samt
disposition av' årets resultat.
Revisorer har varit Inger Olsson Blomberg och Hanna Montoya.
Ingen av revisorerna var näwarande på mötet utan deras revisionsberättelse
lästes upp av mötets ordftirande Mikael Lindberg.

Revisorerna tillstyrker den redovisade resultat- och balansräkningen samt att
styrelsen bevilj as ansvarsfrihet for verksamhetsåret 20 I 6.

Fråga om ansvarsfrihet for styrelsen.
Resultat- och balansräkningen fastställdes och styrelsen beviljades
ansvarsfrihet.

Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen fiör
det i stadgarna 17§ andra stycket angivna antalet.
Ordinarie ledamöter 6-12 st och suppleanter 6-12 st. Valberedningens forslag
är 7 st ledamöter ochT st suppleanter, vilket röstades ja till.
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Val av ordforande ftir ftireningen.
Valberedningens föreslår att Björn Beckman väljs som ordforande till 2018.
Björn Beckman valdes enhälligt 1i112018.

Val av övriga styrelseledamöter j ämte suppleanter.
I enlighet med valberedningens ft)rslag valdes som,

Ordinarie till Suppleanter til!
Mikael Lindberg vice ordf 2019 Peter von Fabry Eichner 2018
Yvonne Frykfors 2018 Helen Axelsson 2018
Jill Clementz 2019 Maud Stark 2018
Birgitta Lindblad 2018 Kristina Almqvist 2018
Helena Persson 2019 Hanna Rönnqvist 2018
Benny Säldemar 2018 Martina Dannberg 2018
Annica Södergren 2019 Birgitta Wanatowski 2018

Val av sektioner.
H?ir beslutades att vi ska ha klubbsektion, hoppsektion, dressyrsektion,
fiilttävlansektion, jaktsektion samt working equitation sektion. Förekomsten av
ungdomssektion är stadgeftist, foreningen söker ungdomar som är beredda att
driva en sådan.

Val av två revisorer och två revisorssuppleanter.
Mötet beslutade att Inger Olsson Blomberg och Hanna Montoya kvarstår som
revisorer och aff som revisorssuppleanter kvarstår Lars Blomberg och
Alexander Sovre.

Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen.
Val på ett år aV sammankallande och ledamöter i valberedningen.
Antalet ledamöter beslutades vara fyra.
Till valberedningen valdes Irene Söderlund, Marie Stenbeck Danielsson, Tore
Dagerhamn samt ny ftir året Liselott Johansson.
Valberedningen utser sj älv sammankallande.

Val av ombud till Ridsportforbundets och distriktets allmänna möten och andra
möten dåir foreningen har r'att attrepresentera med ombud.
Mötet beslutade att överlåta på styrelsen att välja ft)reningens representanter.

Fastställande av årsavgifter.
Stämman beslutade att hålla arsavgifterna for 2018 oforändrade.
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Övriga ärenden som enligt stadgarna 13§ kan upptas till beslut på årsmötet.

Då varken motioner eller propositioner inkommit lämnades punkten utan

ätgard.

19. Mikael Lindberg avslutade mötet och lämnade över ordet till Björn Beckman.

Efter den formella delen av mötet passade Björn Beckman pä alt hylla Marianne
Loodin for hennes mingäriga insatser for foreningen genom att överlämna en
guldplakett samt en blomma. Marianne hyllades av mötet.

Konstituerande möte for den nya styrelsen blir måndag den 6 mars kl 17 .30 i Gröna
Stugan.

Stockholm den lmars 2017

MW
Mikael Lindbäg

;nötesordforande

'\&="QI
Kristina Almqvi
protokolljusterareprotokolljusterare

Detta protokoll jämte bilagor finns tillgängligt på
http ://www. sfk.a. se/OmSFl(/Arsmoten/arsmote20 1 7/

an Pallinder
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