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Protokoll för årsmöte i Stockholms Fältrittklubb den 21 

februari 2019 gällande verksamhetsåret 2018 

1. Mötets öppnande 
SFK:s ordförande Björn Beckman öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

2. Val av ordförande för mötet 
Till ordförande för mötet valdes Björn Beckman. 

3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet 
Till sekreterare för mötet anmäldes Jan Pallinder. 

4. Fastställande av röstlängd 
Röstlängd fastställd och röstberättigade försedda med röstkort. 

5. Val av protokolljusterare och rösträknare 
Till protokolljusterare och rösträknare valdes Peter von Fabry Eichner och till 
enbart rösträknare Karin Trigell. 

6. Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes. 

7. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst 
Jan Pallinder redogjorde för hur årsmötet förhandsaviserats och slutligen utlyst. 
Mötet fastställde att mötet blivit i laga ordning utlyst. 

8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna 
Björn Beckman redogjorde, tillsammans med närvarande sektionsansvariga, för 
föreningens aktiviteter under 2018. Därefter redogjorde föreningens kassör, Jill 
Clementz, för ekonomin och de dispositioner som gjorts i samband med 
bokslutet. 
Ovanstående finns redovisat i ”ÅRSREDOVISNING 2018” och publicerad på 
föreningens hemsida. 
Under denna punkt redovisade respektive sektionsansvariga för vilka tävlande 
medlemmar som gjort för föreningen förtjänstfulla insatser. 

• Dressyr: Sofia Norin 

• Fälttävlan: Anna Fagrell 

• Hoppning: Sofia Fast 

9. Revisorernas berättelse 
Lars Lagerdahl och Lars-Olof Nilsson genom Lars Lagerdahl redogjorde för sitt 
arbete och de slutsatser de kommit fram till. 
Revisorerna tillstyrker att: 

• resultat och balansräkningen fastställes 

• resultatet behandlas enligt styrelsens förslag 

• styrelsens medlemmar beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018 
 

10. Fastställande av balans- och resultaträkningar 
Mötet fastställde balans- och resultaträkningar. 
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11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

12. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i 17 § 
andra stycket angivna antalet 
Tidigare årsmöten har inom ramen för föreningens stadgar beslutat om att 
föreningen skall ha 1 ordförande, 7 ordinarie ledamöter samt 7 suppleanter. 
Detta årsmöte beslutade att samma förhållanden skall gälla även för 
verksamhetsåret 2019. 

13. Val av ordförande för föreningen 
Till ordförande valdes Ulf Gunnehed. Nyval till 2021 

14. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter 
 
Som ordinarie ledamöter valdes: 
Anna Fagrell   Nyval till 2021 
Birgitta Lindblad  Omval till 2020 
Jill Clementz   Omval till 2021 
Maud Stark   Omval till 2020 
Yvonne Frykfors  Omval till 2021 
 
Som suppleanter valdes: 
Charlotte Fahlström  Nyval till 2020 
Birgitta Wanatowski  Omval till 2020 
Charles Danielsson  Omval till 2020 
Ebba Mörner   Omval till 2020 
Helen Axelsson  Omval till 2020 
Helena Persson  Nyval till 2020 
Peter von Fabry Eichner  Omval till 2020 
 

15. Anmälan av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av 
ungdomssektionen. 
Ingen representant för ungdomssektionen anmälde sig. 

16. Fastställande av eventuella sektioner förutom ungdomssektion (se §22) 
Mötet fastställde att föreningen fortsatt har följande sektioner: 

• Dressyrsektionen 

• Fälttävlanssektionen 

• Hoppsektionen 

• Jaktsektionen 

• Klubbsektionen 
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17. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter 
Som revisorer och revisorssuppleanter valdes: 
Lars Lagerdahl  Ordinarie Omval till 2020 
Lars-Olof Nilsson Ordinarie Omval till 2020 
Alexander Sovré Suppleant Omval till 2020 
Lars-Åke Andreasson Suppleant Nyval till 2020 

18. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen 

Mötet beslutade att valberedningen fortsatt skall bestå av fyra (4) ledamöter. 

19. Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen 
Mötet valde: 

• Mian Stenbeck 

• Tore Dagerhamn 

• Iréne Söderlund, sammankallande 

• Ulf Johansson 
 

20. Val av ombud till SvRF:s och distriktets allmänna möten och ev. andra möten där 
föreningen har rätt att representera med ombud. 
Mötet valde att överlåta till styrelsen att själv efter hand utse ombud. 

21. Fastställande av årsavgift för nästkommande år. 
 
Medlemsavgiften för helår från och med 1/1 2020 fastställdes till:  
Seniorer  500 kr 
Juniorer/Unga ryttare 250 kr 
Familjer  1 000 kr 
 
Medlemsavgiften för icke tidigare medlemma som välj ett bli medlemmar mellan 
1/8 2019 och 31/12 2019 och för 2019 och 2020 fastställdes till:  
Seniorer  735 kr 
Juniorer/Unga ryttare 365 kr 
Familjer  1 470 kr 

22. Övriga ärenden som enligt 13 § kan upptas till beslut på årsmöte. 
Inga övriga ärenden hade inkommit till mötet 

23. Sammanträdets avslutande. 
Mötesordförande förklarade mötet avslutat och hälsade samtliga nya och gamla 
styrelseledamöter välkomna till det nya verksamhetsåret samt överlämnade den 
symboliska ordförandeklubban till föreningens nye ordförande Ulf Gunnehed. 

Efter avslutat årsmöte harangerade Tore Dagerhamn föreningens avgående ordförande 
Björn Beckman för hans idoga arbete som ordförande och för hans stora engagemang sedan 
Ryttarstadion invigdes 1964. 
Som ett tecken på föreningens uppskattning förärades Björn en av föreningens 
hedersplaketter i guld med en inskription på framsidan med lydelsen ”2019 Björn Beckman” 
och på frånsidan med lydelsen: ”FÖR SFK UNDER FEM DECENNIER” ”ORDFÖRANDE 2015-
2019” samt ett fång med blommor. 
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SFK:s nytillträdde ordförande, Hovstallmästaren Ulf Gunnehed, berättade lite om sig själv, 
verksamheten på Hovstallet, vad som är dimensionerande för verksamheten där, samt gav 
en målande och intressant beskrivning om hur ett statsbesök går till. Därtill fick vi en 
beskrivning hur det går till när nytillträdda ambassadörer lämnar sina kreditivbrev till 
kungen. 

 

Stockholm den 21 februari 2019 

Vid protokollet 

 

Jan Pallinder   Björn Beckman 
sekreterare    mötesordförande 

  

Peter von Fabry Eichner 
protokolljusterare 

 

Detta protokoll jämte bilagor finns tillgängligt på 
http://www.sfk.a.se/OmSFK/arsmoten/arsmote2019/ 

 


