Protokoll
Årsmöte i Svenska Fullblodsavelsföreningen (SFAF)
Tidpunkt:
Onsdagen den 10 april 2019 kl 15.30
Plats:
Tränarrummet, Jägersro, Malmö
Närvarande: 15 medlemmar
Från styrelsen: Bo Helander, ordf, Lars Herlin, Eva CS Pettersson,
Bengt Thomasson, Tommy K Nilsson, suppl, Stefan Uppström, suppl,
samt Nadja Bellander, adj sekr.
Övriga: Thomas Christensen, Anna Frick, Bodil Hallencreutz, Lennart
Henriksson, Monica Lindfors, Jan Marttorp, Maj-Lis Marttorp och Sofia
Pettersson.

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 justerare valdes Eva CS Pettersson 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 lästes upp av ordföranden. Revisorn Jan Kleerup var inte
närvarande men hade tillstyrkt att balans- och resultaträkning skulle fastställas,
och att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet.
9. Balans- och resultaträkning fastställdes.
10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
11. Beslöts att förlusten från 2018 skall balanseras i ny räkning för
verksamhetsåret 2019.
12. Beslöts att medlemsavgiften för 2020 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 var inte aktuellt, då Bo Helander valdes på 2 år 2018.
15. Av de ordinarie ledamöterna var Eva CS Pettersson, Helena Sigfridsson och
Stefan Uppström uppe för omval. Valberedningens förslag var omval av Eva och
Helena, samt att tidigare suppleanten Lars Herlin skulle flyttas upp som ordinarie.
Mötet beslutade att välja enligt detta förslag.
Till suppleanter valdes (efter votering) på 1 år Jacqueline Henriksson (nyval, 11
röster), Tommy K Nilsson (omval, 12 röster) och Stefan Uppström (tidigare
ordinarie ledamot, 11 röster). Fjärde kandidaten Pernilla Nilsson fick 5 röster.
16. Som revisor omvaldes Jan Kleerup, med Anders Unnerstad som suppleant.
17. Val av valberedning kunde inte genomföras, då inga kandidater till denna
hade vidtalats inför mötet. Sittande valberedning (ingen av ledamöterna var
närvarande) hade meddelat att de önskade ställa sina platser till förfogande,
men det är styrelsens förhoppning att de kan tänka sig att kvarstå till dess
att nya ledamöter har kunnat förberedas på uppgiften.

18. Av styrelsen hänskjutna ärenden
Inga sådana ärenden fanns på agendan.

19. Inga motioner hade inkommit till årsmötet.

20. Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Bro den 11 april 2019
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