
Protokoll 
 
Årsmöte i Svenska Fullblodsavelsföreningen (SFAF) 
Tidpunkt: Lördagen den 3 mars 2018 kl 13.00 
Plats:  Restaurangen, Bro Park 
Närvarande: 21 medlemmar 
 
Från styrelsen: Bo Helander, ordf, Helena Sigfridsson, vice ordf,   
Eva CS Pettersson, Stefan Uppström, Lars Herlin, suppl, Patrick  
Wahl, suppl, Nadja Bellander, adj sekr.  
 
Övriga: Lars Almrin, Lisbeth Bolin, Karl Burman, Marianne Dufva, Anna Fischer, 
Karin Johansson, Jan Kleerup, Kristina Klintevall, Bengt Morberg, Marie 
Morberg, Pernilla Nilsson, Fredrik Reuterskiöld, Kjell Sjöberg, Leif Wretman.  
 
 
Bo Helander hälsade alla välkomna till årsmötet. 
 
1. Bo Helander valdes till mötesordförande. 
 
2. Nadja Bellander valdes till mötets sekreterare. 
 
3. Konstaterades att mötet var behörigen utlyst. 
 
4. Till justeringsmän valdes Anna Fischer och Stefan Uppström. 
 
5. Dagordningen fastställdes. 
 
6. Beslöts att upprättande av röstlängd skulle göras om och när  
behov av detta kom att uppstå under mötet. 
 
7. Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna. 
 
8. Revisionsberättelsen. Revisorn Lars Starkerud var inte närvarande men hade 
meddelat per telefon att revisionsberättelsen var upprättad utan anmärkningar 
och att han inte hade haft möjlighet att sända den i tid till styrelsen på grund av 
en utlandsresa. Årsmötet noterade att det var andra året i rad som revisions-

berättelsen inte hade nått stämman i tid och att detta var mycket olyckligt. 
 
9. Balans- och resultaträkning fastställdes. 
 
10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 
 
11. Beslöts att förlusten från 2017 skall balanseras i ny räkning för 
verksamhetsåret 2018.  
 



12. Beslöts att medlemsavgiften för 2019 skall vara oförändrad  
(300 kr per medlem, 200 kr för extra familjemedlem). 
 
13. Beslöts att arvodet till styrelsen skall vara oförändrat, 35.000 kr. 
 
14. Val av ordförande. Bo Helander valdes om på 2 år. 
 
15. Av de ordinarie ledamöterna var Ivan Sjöberg och Bengt Thomasson uppe 
för omval. Valberedningens förslag var omval av dessa, och mötet valde i 
enlighet med detta om Ivan och Bengt på 2 år.  
 
Till suppleanter valdes på 1 år Lars Herlin (omval),  
Patrick Wahl (omval) och Tommy K Nilsson (nyval).  
 
16. Som revisor valdes Jan Kleerup, med Anders Unnerstad som suppleant.  
 
17. Som valberedning omvaldes Kristina Klintevall (sammankallande) och Sonja 
Olsson. Det vore önskvärt med en tredje person i valberedningen, företrädesvis 
en person bosatt i södra Sverige, för den geografiska spridningens skull. Såväl 
valberedningen som övriga medlemmar kommer att söka efter en tredje ledamot 
under det kommande verksamhetsåret. 
 
 
18. Av styrelsen hänskjutna ärenden 
 
Inga sådana ärenden fanns på agendan. 
 
 
19. Inga motioner hade inkommit till årsmötet.  
 
20. Ordföranden förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
Vallentuna den 3 mars 2018 
 
 
 
Vid protokollet  Justeras   Justeras 
 
 
 
 
Nadja Bellander  Anna Fischer   Stefan Uppström   
Sekreterare   Justerare   Justerare 
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