
Protokoll för årsmöte i Stockholms FäItrittktubb den 17
februari2022 gäIlande verksamhetsåret 2021 samt val
och beslut inför 2A22 och 2023 i enlighet med föreningens
stadgar.

1. 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 2022-02-77 273 röstberättigade medlemmar.
Vid årsmötet var 27 av dessa närvarande.

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

6. Fastställande av dagordning
Dagordn i ngen fastställdes.

7. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst
Jan Pallinder redogjorde för hur årsmötet förhandsaviserats och slutligen utlyst.
Förhandsinformation gick ut 2027-12-23
Kallelse gick ut 2022-02-04
Mötet fastställde att mötet blivit i laga ordning utlyst.

8. Behandling avverksamhets- och förvaltningsberättelserna

Respektive sektion redogjorde för genomförda aktiviteter under 2021.
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 "ÅRSREDOVISNING 2o2I" som finns publicerad på

föreningens hemsida.

9. Revisorernas berättelse
Lars Lagerdahl och Lars-Olof Nilsson redogörelse lästes upp av Lars Lagerdahl.
Revisorerna ti llstyrker att:

o resultat och balansräkningen fastställes
o resultatet behandlas enligt styrelsens förslag
. styrelsens medlemmar beviljas ansvarsfrihet för räkenskaps äret 2O2L

Revisorernas berättelse finns publicerad på föreningens hemsida.

10. Fastställande av balans- och resultaträkningar
Mötet fastställde redovisade balans- och resultaträkningar.
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11..

12.

13.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades a nsva rsfrihet.

Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i 17 §
andra stycket angivna antalet
Mötet beslutade att föreningen skall ha en (1) ordförande, sju (7) ordinarie
ledamöter samt åtta (8) suppleanter.

Val av ordförande för föreningen
Ulf Gunnehed är sedan tidigare vald som ordförande för verksamhetsåren 2021
och 2022.

Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter

Som ordinarie ledamöter valdes:

1,4.

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

Birgitta Lindblad
Maud Stark
Victoria Kjellberg

Anna Fagrell

Birgitta Lindblad
Jill Clementz
Maud Stark
Victoria Kjellberg
Yvonne Frykfors
samt anmäldes
lda Humble

omvald lill2024
omvald till2024
nyval till 2024

vald till 2023

vald till 2024
vald till 2023
vald till 2024
vald till2024
vald till 2023

Ungdomssektionen

15.

Som suppleanter valdes:
Anton Synnerdahl vald till 2023
Benny Säldemar vald till 2023
Birgitta Wanatowski vald till 2023
Bo Schmidt vald till 2023
Charles Danielsson vald till 2023
Helen Axelsson vald till 2023
Peter von Fabry Eichner vald till 2023
Susanna Berg vald till 2023
samt anmäldes
Ellen Bergman och Ella Karlsson för Ungdomssektionen

Anmälan av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av
ungdomssektionen.

Som ungdomsledamot anmäldes lda Humble
Som personliga suppleanter anmäldes Ellen Bergman och Ella Karlsson
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16. Fastställande av eventuella sektioner förutom ungdomssektion (se §22)
Mötet fastställde att föreningen fortsatt har följande sektioner:

. Dressyrsektion, sammankallande Maud Stark

o Fälttävlanssektion, sammankallande Anton Synnerdahl

o Hoppsektion, sammankallande Anna Fagrell

o Jaktsektion, sammankallande Johan Axelsson

o Klubbsektion, sammankallande Helen Axelsson

17. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
Som revisorer och revisorssuppleanter valdes:

Lars Lagerdahl Ordinarie Omvaltill 2023
Lars-Olof Nilsson Ordinarie Omvaltill 2023
Alexander Sovr6 Suppleant Omval till 2023
Lars-Åke Andreasson Suppleant Omval till 2023

18. Beslut om antalet ledamöter ivalberedningen
Mötet beslutade att valberedningen fortsatt skall bestå av fyra (4) Iedamöter.

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

Annica Södergren
Charlotte Brunius
Eva Billerstam
lrene Söderlund, sammankallande

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.

2L. Fastställande av årsavgift för nästkommande år.

Årsmötet beslutade att i enlighet med styrelsens proposition ändra
medlemsavgifterna i föreningen.

Medlemsavgiften för helår från och med L/1- 2023 fastställdes till:
Seniorer 510 kr
Juniorer/Unga ryttare 300 kr
Familjer utgår

Medlemsavgiften för icke tidigare medlemma som mellan L/82022och3UL2
2023 väljer att bli medlemmar fcir resterande del av 2022 samt för 2023
fastställdes till:
Seniorer 770 kr
Juniorer/Unga ryttare 560 kr
Familjer utgår
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Övriga ärenden som enligt 13 § kan upptas till beslut på årsmöte.

o Motioner

o lnga motioner hade inkommit

o Propositioner

o Styrelsens proposition till årsmötet angående Vision, Värdegrund,
Värdeord
Årsmötet valde att fastställa föreningens Vision, Värdegrund och
Värdeord

o Uppdaterade stadgar
Årsmötet valde enhälligt att fastställa de uppdaterade stadgarna.

o Förslag att utse Lars-Olof Nilsson till hedersmedlem.
Ärsmötet valde att utse Lars-Olof Nilsson till hedersmedlem.

Sammanträdets avslutande.

Mötesordförande förklarade mötet avslutat och hälsade samtliga nya och gamla

styrelseledamöter väl kom n a till det nya verksa mhetså ret.

Efter avslutat årsmöte harangerades föreningens högst rankade ryttare inom respektive gren
och att de varit goda representanter för föreningen.

22.

23.

o Dressyr:

o Fälttävlan:

o Hoppning:

Samtliga fick var sitt diplom och en blombukett samt föreningens samlade
medlemmarnas varma applåder.

Amalia Thoors

Evanna Harold

John Österdahl

Stockholm den

Vid protokollet

Jan Pallinder
se krete ra re

L7 februari 2022

ffir*/-0/*,/
fraudstark
protokolljusterare

Ulf GJnnehed
mötesordförande
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