
Protokoll för årsmöte i Stockholms Fältrittklubb den 18
februari 2021 gällande verksamhetsåret 2020 samt val
och beslut inftir 2021 och 2022 i enlighet med föreningens
stadgar.

L. Mötets öppnande
SFK:s ordförande Ulf Gunnehed öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. Val av ordförande för mötet
Till ordförande för mötet valdes Ulf Gunnehed.

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

4. Fastställande av röstlängd
Röstlängd fastställd.
SFK har per 2O2L-O2-L8 266 röstberättigade medlemmar.
Vid årsmötet var 21 av dessa närvarande.

5. Val av protokolljusterare och rösträknare
Till protokolljusterare och rösträknare valdes Maud Stark.

6. Fastställande av dagordning
Dagordni ngen faststäl ldes.

7. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst
Jan Pallinder redogjorde för hur årsmötet förhandsaviserats och slutligen utlyst.
Förha ndsi nformation gick ut 202O-L2-09
Kallelse gick ut 202L-02-OB

Mötet fastställde att mötet blivit i laga ordning utlyst.

8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna
Ulf Gunnehed frågade med referens till att verksamhets- och

förvaltningsberättelserna funnits tillgängliga i drygt en vecka om det fanns några

frågor. lnga frågor ställdes.
Ovanstående finns redovisat i "ÅRSREDOVtsNING 2o2o" som finns publicerad på

föreningens hemsida.

9. Revisorernas berättelse
Lars Lagerdahl och Lars-Olof Nilsson redogörelse lästes upp av mötets
ordförande.
Revisorerna til lstyrker att:

o resultat och balansräkningen fastställes
o resultatet behandlas enligt styrelsens förslag
. styrelsens medlemmar beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020

Revisorernas berättelse finns publicerad på föreningens hemsida.

L0. Fastställande av balans- och resultaträkningar
Mötet fastställde balans- och resultaträkningar.
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L1,,

L2.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i L7 §
andra stycket angivna antalet
Tidigare årsmöten har inom ramen för föreningens stadgar beslutat om att
föreningen skall ha en (1) ordförande, sju (7) ordinarie ledamöter samt sju (7)

suppleanter.
Detta årsmöte beslutade att samma förhållanden skallgälla även för
verksamhetsåret 2027.

Val av ordförande för föreningen
Som ordförande Ulf Gunnehed valdes för 2OZL och 2022.

Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter

Som ordinarie ledamöter valdes:

13.

L4,

Anna Fagrell

Jill Clementz
Yvonne Frykfors

omvaltill 2023

omvaltill 2023
omvaltill 2023

Efter årsmötet ser ordinarie styrelse ut som följer
Ulf Gunnehed, ordförande vald till 2023

Anna Fagrell

Annica Södergren
Benny Säldemar
Birgitta Lindblad
Jill Clementz
Maud Stark
Yvonne Frykfors

Som suppleanter valdes:
Anton Synnerdahl
Birgitta Wanatowski
Charles Danielsson

Helen Axelsson

Peter von Fäbry-Eichner
Sabrina Romanov
Susanna Berg

vald till 2023
vald till2022
vald till 2022
vald till 2022
vald till 2023
vald till 2022
vald till2023

omval tll2022
omval tll2022
omval till2022
omval till2022
omvaltill2022
omval til|2022
nyval till2022

15. Anmälan av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av

u ngdomssektionen.
lngen representant för ungdomssektionen anmälde sig.
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L6. Fastställande av eventuella sektioner förutom ungdomssektion (se §22)
Mötet fastställde att föreningen fortsatt har följande sektioner:

o Dressyrsektionen
o Fälttävlanssektionen
o HoPPsektionen
o Jaktsektionen
o Klubbsektionen

L7. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
Som revisorer och revisorssuppleanter valdes:
Lars Lagerdahl Ordinarie Omval till2022
Lars-Olof Nilsson Ordinarie Omval till2022
Alexander Sovr6 Suppleant Omval till2022
Lars-Åke Andreasson Suppleant Omval till2022

18. Beslut om antalet ledamöter ivalberedningen

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

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

o Mian Stenbeck omvaltll2022
o Ulf Johansson omval tll2022
e lr6ne Söderlund omval tll2022, sammankallande
o Elisabet Forsman omval lill2022

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.

Årsmötet beslutade att som resultat av gällande kostnadshöjningar till förbunden
jämfört med vad som gällde när de till dato gällande medlemsavgifterna
fastställdes ändra dem till nedan angivna.

Medlemsavgiften för helår från och med LIL 2022 fastställdes till:
Seniorer 510 kr
Juniorer/Unga ryttare 270 kr
Familjer 1 100 kr

Medlemsavgiften för icke tidigare medlemma som mellan L18 202L och 3L/12
2022väljer att bli medlemmar för resterande del av 2O21, samt för 2022
fastställdes till:
Seniorer 770 kr
Juniorer/Unga ryttare 535 kr
Familjer 1700 kr
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22. Övriga ärenden som enligt 13 § kan upptas till beslut på årsmöte.

o lnga motioner hade inkommit

o lnga oppositioner var lämnade

Sammanträdets avslutande.

Mötesordförande förklarade mötet avslutat och hälsade samtliga nya och gamla

styrelse leda möter vä I kom na til I det nya verksa m hetså ret.

Efter avslutat årsmöte harangerades föreningens högst rankade ryttare inom respektive
gren,

o Dressyr:

o Fälttävlan:

. Hoppning:

Samtliga fick var sitt diplom och en blombukett samt föreningens samlade

medlemmarnas varma applåder.

Den avgående styrelsesuppleanten Ebba Mörner avtackades för gjorda insatser och hälsades

välkommen tillbaka tillföreningen om andan faller på.

Stockholm den L8 februari 2021

Vid protokollet

vL'<c.-L<.
Ulf Guhehed
mötesordförande

m4
p rotokollj ustera re

23.

Cecilia Göransson

lnez Petit

John Österdahl
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