Föreningen för den Beridna Högvakten

fört vid 2OL7 ârs Föreningsstämma
söndagen den 23 april 2016 på Grand Hôtel i Stockholm
PROTOKOLL

Styrelsens ordförande, Cecilia Schelin Seidegård, hälsade stämmodeltagarna välkomna till årets
stämma och förklarade denna öppnad. Ordföranden framhöll också att årets stämma liksom förra
årets direktutsänds på webben, så att alla - oavsett var man bor - kan ta del av stämman. De som tar
del av stämman genom webben hälsades hjärtligt välkomna.

L.

Val av ordförande för stämman

Stämman valde, utan omröstning, den sittande: föreningens ordförande Cecilia Schelin
Seidegård.

Ordföranden meddelade att styrelsen utsett Ann-Catherine Sandell att föra protokollet vid
stämman.

2.

Val av två iusterare, tillika rösträknare att jämte stämmans ordförande justera protokollet

Stämman föreslog och valde lngela Lindblad och Anders Ahliny.

3.

Upprättande av röstlängd. Genomförs av stämmans ordförande om denne valts utan
omröstning

Enligt praxis ska alla närvarande anteckna sig på en lista vid ankomsten. Denna lista kommer att
användas som röstlängd vid behov. Listan får kompletteras med närvarande medlemmar som

inte fått möjlighet att anteckna sig. Poströster kan tyvärr inte räknas eftersom uppgift om förslag
på kandidater till befattningar i styrelsen som inkommit i god tid senast fyra veckor före
stämman ¡nte kommit med i kallelsen till stämman. De som lämnat poströster har därför inte
haft möjlighet att ta ställning till förslagen. Stämman godkände närvarolistan som underlag för
röstlängden.

4.

Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Jämlikt stadgarna 5 5 ska kallelse till föreningsstämma tillställas medlemmarna genom postutdelning m¡nst 14 dagar före stämman. Kallelsen ska också offentliggöras på föreningens
hemsida. Det antecknades dels att kallelsen legat ute på hemsidan en längre tid, dels att kallelsen
var införd i föreningens tidning som utkom under hösten. Dessutom har kallelsen gått ut per brev
till samtliga medlemmar i samband med utskick av senaste medlemstidningen mer än L4 dagar
före dagens stämma.
Stämman fastställde att stämman sålunda var stadgeenligt utlyst.

5.

Framläggande av årsberättelse jämte årsredovisning

Förvaltningsberättelse med årsredovisning delades ut till de närvarande vid ankomsten. Av
kallelsen till stämman framgår att den kunnat rekvireras i förväg från kansliet.
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Olof Karlander lämnade en sammanfattning över året som gått. Han informerade bl.a. om att
numera läggs handlingar omgående ut på hemsidan så att dagsläget hålls uppdaterat, att antalet
medlemmar vid utgången av år 20L6 uppgick till 24 405, att 10 hästar inköptes under året, att
antalet vaktparader under året uppgick till 47 st, vilket är rekord, att gåvor och donationer är
viktiga för föreningen för att kunna hålla nere medlemsavgiften och att BHV och Hovstallets
medverkan vid världens största hästtävling, förra sommarens tävlingar i Aachen, blev en stor
succé.

Tillfälle gavs för medlemmarna att ställa frågor.
Stämman beslutade att godkänna styrelsens och kanslichefens redovisning för räkenskapsåret
2076.

6.

Revisorernas berättelse

Per Gustafsson, som tillsammans med Ãsa Malmborg är föreningens revisorer, redogjorde
kortfattat för innehållet i revisionsberättelsen, som är indelad i två delar: Rapport om
årsredovisningen och Rapport om andra krav enligt lagar och andra författníngar samt stadgar.
Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och kanslichefen för räkenskapsåret.

7.

Fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman beslutade att fastställa föreningens resultat- och balansräkning för räkenskapsåret
20L6.

8.

Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade att bevilja styrelsen och kanslichefen ansvarsfrihet.

9.

Fastställande av antalet sÿrelseledamöter

Valberedningens sammankallande, Maria Rankka, redogjorde för valberedningens arbete som
främst sker under början på året. Hon beklagade därför att ett nomineringsförslag, som in-

kommit i tid enligt stadgarna, inte kommit med i kallelsen. Enligt den stadgeändring som beslutades förra året i 5 8 ska styrelsen numera bestå av ordföranden samt minst 8 och högst 12
övriga ledamöter.
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av ordföranden och tolv ledamöter.
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.
Valberedningen består, förutom av Maria Rankka av Håkan Hedlund och Karin Mäntymäki.

10. Val av styrelseordförande
Valberedningen föreslog omva

l.

Stämman valde om Cecilia Schelin Seidegård tillföreningens ordförande

'-i
t\
^l

Föreningen för den Beridna Högvakten

-

/

'"/

r'-

Ãrsstämma 20i.7

11. Val av övriga ledamöter
Mandatperioden för ledamöter är 3 år och en tredjedel ska väljas varje år. Valberedningen
föreslår följande ledamöter och mandatperioder för att komma i fas med tre-årsperioderna
Valberedningen föreslår fyllnadsval för tiden 201-7-2078 av Anders Callert, nyval efter Karl
Engelbrektson.

Valberedningen föreslår för tiden 2017-201-9
Margareta Wallenius Kleberg (omval)
Olof Karlander
Karin Krönmark
Bo Slättsjö
För tiden 2OL7-202O

Ulf Gunnehed (omval)
Sven-Christer Nilsson
Johanna Unghanse (omval)
Carin Götblad

Jan Lindman, Remy Nilson och Sophie Palmgren Paulsson är valda för tiden 2076-2018.

Förslag har inkommit till val av Eva Foyer. Eva Foyer presenterade sig.

Ordföranden bad stämman att svara med ett tydligt ja för var och en av dem de vill rösta på av
de föreslagna personerna, som hon läser upp en i taget.
Stämman beslutade att välja Anders Callert som ledamotför 2Ot7-2018, väljer Margareta
Wallenuis Kleberg, Olof Karlander, Karin Krönmark och Bo Slättsjö 2OI7 -2OI9 och Sven Christer
Nilsson, Johanna Unghanse, Ulf Gunnehed och Carin Götblad för 2OI7 -2O2O.

12. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
Stämman beslutade att välja om Per Gustafsson och Åsa Malmborg till revisorer för 2OL7 -2OLg
och Karolina Westberg till revisorssuppleant för samma tid..

13. Val av sammankallande och ledamöter ivalberedningen
Valberedningen består av tradition av tre ledamöter: en från Försvarsmakten, en från Stockholms
stad och en från näringslivet.
Stämman beslutade att välja om Maria Rankka och utser henne till sammankallande samt väljer
om Håkan Hedlund och Karin Mäntymäki.

14. Fastställande av årsavgifter för nästkommande kalenderår
Styrelsen föreslår en mindre höjning av medlemsavgifterna för år 2018:

t,5)
1/:
Föreningen för den Beridna Högvakten

-

Årsstämma 20L7

Enskild medlem 250 kr
Familj, medlem 25O kr, därefter 125 kr per ytterligare medlem och 75 kr per ungdom
(medlemmarna ska ha samma postadress)

Ungdom 125 kr (yngre än 26 år)
Guldmedlem 2 500 kr
Guldfamilj 3 750 kr
Guldungdom 1 250 kr
Stämman beslutade ienlighet med förslaget

15. Fastställande av stadgeändring
Sophie Palmgren Paulsson, ordförande i stadgekommittén som också består av Olof
Karlander och Karin Krönmark, föredrog styrelsens förslag till stadgeändringar och lämnade

en bakgrund till varför ändringar ansetts behövas.

5 1 t¡llägg på slutet av sista meningen: som är portipolitiskt och religiöst obunden.
5 6 punkt 10 orden: och suppleanter tas bort
5 7 sista st m¡ndre ändring från senast flira dagar till senøst siu dogor
5 9 mindre ändring iandra meningen Om minst hölften ov styrelseledomöterno

5 11 ett nytt s¡sta st; Revisor och revisorssuppleant väljs för en tid av två år. Omvol

får

ske.

5 13 ändring i andra st; Medlem må senost före utgången av december månod varje år, inför
kommande års ordinorie föreningsstämmo, ...
Jämlikt 5 14 kan stadgeändring ske genom enhälligt beslut på ordinarie föreningsstämma
eller annars med två tredjedels majoritet på två föreningsstämmor med minst en månads
mellanrum och varav minst en ordinarie.
Stämma n beslutade enhä lligt att fastställa stadgeänd ringarna

16. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller som av medlem skriftligen ingivits till
styrelsen senast fyra veckor före stämman

Det har ingivits två motioner till styrelsen av Ellen Hammer. Motionerna har inkommit i laga

tid. Styrelsen har lämnat skriftliga yttranden tillvarje motion.
Såväl motionerna som yttrandena fanns tillgängliga för stämmodeltagarna vid ankomsten.

Ellen Hammer presenterade sina motioner och Olof Karlander, i egenskap av företrädare för
styrelsen, redogjorde för styrelsens svar.
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Efter det att stämmodeltagarna givits tillfälle att yttra sig beslutade stämman att motionerna
ska anses besvarade genom styrelsens yttranden.

Därmed var de stadgeenliga ärendena genomgångna
Christer Tistam, chef för Livgardet, höll ett kortare anförande: både 2016 och 2077 är speciella
år, förmågan måste öka, den nya närvaron på Gotland är en historisk händelse, vi har en orolig

omvärld och Livgardets huvudsakliga uppgift är att ansvara för huvudstaden. Nytt blir den nya
organisationen med att återinföra en pliktfunktion kombinerad med frivillighet.

Avtackningar
Ordföranden tackade av Karl Engelbrektson
Utdelning av stipendier:
Olof Karlander meddelande att föreningen i samverkan med Prins Carl Gustafs stiftelse beslutat
att dela ut dels ett stipendium för Gott Horsemanship, diplom och 10 000 kr till soldat Frida
Karlsson - ej närvarande - som är kunnig engagerad och korrekt. Hon är en tydlig och bra
instruktör och lätt att samarbeta med, dels ett resestipendium till Maria Wiskari hornist i
Livgardets Dragonmusikkår, diplom och 10 000 kr, för resa till Musikkonservatoriet i Aarhus och
även besök hos Gardehusarregimentets Hesteskvadron i Slagelse, dels ock tre resestipendier,
diplom och 10 000 kr vardera, till Christian Ekstedt, Joel Eliasson och Magnus Olsson från

Slagverkssektionen, Livgardets Dragonmusikkår för resa

till London och besök

hos The Band

of

The Household Cavalry för att studera pukhäst/puksadel och London Philharmonic Orchestra,
lyssna till en konsert och kanske få tillfälle att prata med slagverkarna.

Stipendierna överlämnades till stipendiaterna av ordföranden med en hjärtlig gratulation och
lycka

till.
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Stämman avslutades.
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Cecilia Schelin Seidegård

ordförande
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Ann-Catherine Sandell
sekreterare
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lngela Lindblad

usteras:

Anders Ahliny

Efter stämman höll Docent Göran Dalin SLU ett uppskattat anförande om "svensk hästforskning
en tillbakablick med framtidsspaning". Ordföranden framförde därefter ett stort tack.
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