
Föreningen Sveriges Hästkörare. Stämmoprotokoll 
 

 PROTOKOLL 

Möte 
Plats 
Datum 

Årsstämma 2021 

Digitalt via zoom 

2021 04 11 kl.1800 

19 st närvarade.   

 
§1 Stämmans öppnande 

Vice ordförande Siri Berg hälsade alla välkomna och öppnade stämman genom att 

informera om rutiner för zoom  

Öppnande 

§2 Val av ordförande för stämman 

Stämman beslutade att välja Gösta Kylsberg till mötets ordförande. 

Val av ordförande 

§3 Val av sekreterare för stämman 

Stämman beslutade att välja Lasse Hellsten till mötets sekreterare. 

Val av sekreterare 

§4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare 

Stämman beslutade att välja Camilla Perhult och Marie Lidvall till justeringsmän tillika 

rösträknare att jämte ordförande justera protokollet. 

Val av justeringsmän 

§5 Upprättande av röstlängd 

Stämman beslutade att upprätta en röstlängd om behov uppstår. 

Röstlängd 

§6 Stämmans utlysande 

Stämman ansåg att riksstämman blivit stadgeenligt utlyst via hemsida och MH. 

Stämmans utlysande 

§7 Fastställande av dagordning 

Stämman beslutade att fastställa dagordningen med ändring av rubriken protokoll till 

dagordning. 

Dagordning 

§8 Verksamhets- och förvaltningsberättelser 

Vice ordförande redogjorde för verksamhetsberättelsen och kassören Sigvard 

Gustavsson redogjorde för resultaträkningen (drygt 24000 plus) och balansräkningen 

(totalt 417000:-). Mötet godkände dessa och beslöt att lägga dem till handlingarna. 

Bilaga 1, 2. 

Verksamhets- och 

förvaltningsberättelser 

§9 Revisorernas berättelse 

Ordförande läste berättelsen och stämman beslutade att lägga revisorernas berättelse till 

handlingarna. 

Bilaga 3. 

Revisorernas  

berättelse 

§10 Ansvarsfrihet 

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 enligt 

revisorernas förslag. 

Ansvarsfrihet 

§11 Fastställande av balansräkning 

Stämman beslutade att fastställa balansräkningen för 2020 och balansera överskottet 

417.217: - i ny räkning 2021. 

Bilaga 4. 

Balansräkning 



§12 Medlemsavgift 

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att medlemsavgiften för år 2022 skall vara 

oförändrad 390 kr för huvudmedlem och 20 kr per familjemedlem. 

Medlemsavgift 

§13 Fastställande av arvoden 

Stämman beslutade att arvoden för 2021 skall vara oförändrat. 15 000 kr att, efter 

överenskommelse inom styrelsen, fördela mellan ordförande, vice ordförande samt 

sekreterare. Samt 990 kr till ordinarie styrelseledamot samt ersättande styrelseledamot. 

Arvoden 

§14 Val av ordförande 

Stämman beslutade omval av Tom Meurling, Enköping, till ordförande för ett år. 

Val av ordförande 

§15 Val av styrelseledamöter 

Stämman beslutade omval av Lasse Hellsten och Håkan Fingal, samt nyval av Emely 

Lönnberg till styrelseledamöter för två år. Jessica Bergkvist hade meddelat att hon ej 

ställer upp för omval. 

Val av styrelseledamöter 

§16 Val av ersättare 

Stämman beslutade omval av Stella Nelson, och Lennart Östberg och nyval av Marie 

Nyström till ersättare för ett år. 

Val av ersättare 

§17 Val av revisorer 

Stämman beslutade omval av Martin Lejon och Thomas Emrin som ordinarie och nyval 

av Helen Jansson som ersättare. 

Val av revisorer 

§18 Val av valberedning 

Stämman beslutade att välja Camilla Perhult (sammankallande), Jonas Ericsson och 

Jessica Bergkvist till valberedning.  

Val av valberedning 

§19 Val av distriktsombud 

Stämman beslutade omval på samtliga och reglera ev förändringar löpande. 

Val av distriktsombud 

§20 Behandling av motioner 

Inga motioner hade inkommit 

Motioner och förslag 

§21 Fastställande av verksamhetsplan 

Sekreteraren läste verksamhetsplanen och stämman beslutade att fastställa styrelsens 

förslag för verksamhetsplan 2021. Bilaga 5 

Verksamhetsplan 

§22 Fastställande av budget 

Kassören redogjorde för budgeten och stämman beslutade att fastställa föreslagen 

budget för verksamhetsåret 2021. Bilaga 6. 

Fastställande av budget 

§23 Övriga frågor 

Jessica Bergkvist avtackades för styrelsearbetet under många år och Gösta Kylsberg för 

arbetet inom valberedningen. 

Övriga frågor 

§24 Stämmans avslutande 

Stämmans ordförande Gösta Kylsberg tackade för visat intresse och avslutade stämman 

kl 1830 

Stämmans avslutande 

 

 

Lasse Hellsten Gösta Kylsberg 

Sekreterare för mötet Ordförande för mötet 

 

 

Camilla Perhult Marie Lidvall 

Justerare Justerare  


