
KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

Medlemmarna i Föreningen för den Beridna Högvakten kallas härmed till Föreningsstämma söndagen den
25 april 2020 klockan 13.00. Med hänsyn till rådande smittskyddsläge och Folkhälsomyndighetens  
rekommendationer kommer stämman att genomföras utan närvaro, förutom för personal som krävs för  
stämmans genomförande. 

Medlem som vill medverka i de ställningstaganden som görs av stämman kan göra detta genom att fylla  
i och skicka in omstående formulär. Vik längs den streckade linjen och tejpa. Frimärke behövs inte och  
försändelsen ska postas så att den når föreningens kansli senast 19 april 2021. Styrelsen vill påminna om att  
det som vanligt kommer att finnas möjlighet att följa stämman via BHV TV. Vi sänder från klockan 12.55

ÄRENDEN

1. Val av ordförande vid stämman.

2.  Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera protokollet.

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

 I annat fall av den som öppnat stämman. Röstlängden skall godkännas av stämman och gäller till 

 dess den ändras av stämman.

4.  Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst.

5.  Genomgång av årsberättelse med årsredovisning.

6.  Revisorernas berättelse.

7.  Fastställande av årsberättelse med årsredovisning.

8.  Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.

9.  Fastställande av antalet styrelseledamöter.

10.  Val av styrelseordförande.

11  Val av övriga styrelseledamöter.

12.  Val av två revisorer och en revisorssuppleant.

13.  Val av sammankallande och ledamöter i valberedningen.

14.  Styrelsens förslag till fastställande av årsavgift för 2022. (se sid 2).

15.  Behandling av förslag som väckts av medlem och skriftligen ingivits till styrelsen senast fyra veckor 

 före stämman.

Stipendieutdelning

Efter stämman håller Christian Ekstedt, Livgardets dragonmusikkår, ett föredrag med rubriken:  
”Pukslagare till häst! Skillnader och likheter mellan England och Sverige.  

Hör slagverkarna ur Dragonmusikkåren berätta om sin stipendieresa till London.”

Observera: Stämmohandlingar hålls tillgängliga via vår hemsida: www.beridnahogvakten.se 

Välkommen 
Stockholm i mars 2021 
På styrelsens vägnar: 

Cecilia Schelin Seidegård
Ordförande 

var god vändBilaga:  Poströstsedel 
 



STYRELSENS FÖRSLAG TILL FASTSTÄLLANDE AV ÅRSAVGIFTER FÖR 2022

Enligt §8 i stadgarna är mandatperioden för ord-
föranden ett (1) år och för styrelseledamöter tre (3)  
år, och en tredjedel (1/3) av ledamöterna ska väljas  
varje år. Enligt §11 i stadgarna ska revisorer och  
revisorssuppleant väljas för en mandatperiod om  
två (2) år.

Nuvarande ordförande, Cecilia Schelin Seidegård, 
har undanbett sig omval och slutar därför som 
ordförande. Håkan Buskhe, ny i styrelsen sedan 
föregående år, föreslås att bli ny ordförande på ett år. 

Remy Nilson har undanbett sig omval efter 26 år i 
styrelsen.

Jan Lindman vars tre årsmandat går ut 2021 har 
uttryckt en vilja att fortsätta och vi föreslår att han får 
förnyat förtroende för tre år.

Sophie Palmgren Paulsson vars tre årsmandat går ut 
2021 har uttryckt en vilja att fortsätta och vi föreslår 
att hon får förnyat förtroende för tre år.

Fredrik Ståhlberg vars tre årsmandat går ut 2021 har 
uttryckt en vilja att fortsätta och vi föreslår att han får 
förnyat förtroende för tre år.

Som ny ledamot i styrelsen föreslås Karolin A. 
Johansson för en period om tre år.

Som ny ledamot i styrelsen föreslås Peter Söderlind för 
en period om två år (fyllnadsval efter Håkan Buskhe).

Karolin har trots sin förhållandevis unga ålder en 
gedigen bakgrund både politiskt och som tjänstgörande 
Hovmarskalk åt Kronprinsessan Viktoria. För 
närvarande är hennes huvudsakliga sysselsättning att 
driva familjegården Ödängla i Småland.

Peter har en gedigen bakgrund inom kommunika-
tion och marknadsföring. Han har också sysslat 
med ledarskapsutveckling och filmproduktion. För 
närvarande arbetar han på Shortcut Media Group.

Hela valberedningen ställer upp för en ny treårs-
mandatperiod om de blir omvalda.

Styrelsen i övrigt består av ledamöterna Görel Nyman, 
Karin Krönmark, Marcus Lundholm och Margareta 
Wallenius Kleberg, valda för tiden 2019–2022.

Ulf Gunnehed, Carin Götblad och Daniella Waldfogel, 
valda för tiden 2020–2023. Håkan Buskhe, också vald 
för tiden 2020–2023, utgår om han blir vald till ny 
ordförande.

Till revisorer och revisorssuppleant fram till 
föreningsstämman 2023 förslås omval av Per 
Gustafsson och nyval av Mikael Jonsson samt nyval  
av Henrik Richardsson som revisorssuppleant.

Med medlem avses person som fyllt 26 år  
och med ungdom avses person som är yngre än 26 år.
För familjemedlemskap gäller att medlemmarna  
har samma postadress.

Enskild medlem: 250 kr
Familj: medlem 250 kr, därefter 125 kr per  
ytterligare medlem och 75 kr per ungdom
Ungdom: 125 kr
Guldmedlem: 2 500 kr
Guldfamilj: 3 750 kr 
Guld ungdom: 1 250 kr 

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INFÖR FÖRENINGSSTÄMMAN 2021

UPPLYSNING

För valberedningen i BHV, Stockholm mars 2021
Hans-Eric von der Groeben, Karin Mäntymäki och Håkan Hedlund



RÖSTSEDEL FÖR POSTRÖSTNING

1)  Val av ordförande vid stämman. Sittande (Cecilia Schelin Seidegård) föreslås. 
Kan sittande ordförande väljas för stämman?                                     

2)  Val av två justerare. Förslag: Ulf Gunnehed och Karin Krönmark. Kan dessa väljas?                                                         

3)  Godkännande av röstlängd. Kan röstlängden utgöras av en sammanställning 
 av de namn som skickat in detta formulär?                                          
                                
4)  Utlysning av stämman. Kallelse till stämman ska ske via post minst 14 dagar innan.
Är stämman är behörigen utlyst?                                                             

7)  Fastställande av årsberättelse med årsredovisning.
Årsredovisningen och revisorerna yttrande finns tillgänglig på föreningens hemsida. 
Kan årsberättelsen med årsredovisning fastställas?                             

8)  Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen. Kan styrelsen beviljas ansvarsfrihet?                                                       

9) Fastställande av antalet styrelseledamöter. 
Valberedningen har förslagit att styrelsen ska bestå av ordföranden och tolv ledamöter. 
Kan valberedningens förslag fastställas?                                                

10) Val av ordförande för tiden 2021–2022. 
Håkan Buskhe (nyval)?    
                      
11) Val av styrelseledamöter 

Jan Lindman 2021–2024 (omval)?                                                           

Sophie Palmgren Paulsson 2021–2024 (omval)?                                     

Fredrik Ståhlberg 2021–2024 (omval)?                                                   

Karolin A Johansson 2021–2024 (nyval)?                                              

Peter Söderlind 2021–2023 (Nyval/fyllnadsval efter H Buskhe)         

12) Val två revisorer och en revisorssuppleant för tiden 2021-2023. 

Per Gustafsson (revisor)?                                                  

Mikael Jonsson (revisor)?                                                                         

Henrik Richardsson (revisorssuppleant)?                                               

13) Val av sammankallande och ledamöter i valberedningen. 
Kan sittande valberedning väljas?   

14) Fastställande av årsavgift för 2022. Förslaget (oförändrat) framgår av kallelsen. 
Kan förslaget till årsavgifter fastställas?                                                 

15) Två motioner har inkommit och beretts av styrelsen. Se föreningens hemsida.
Kan motionerna anses besvarade med styrelsens yttrande?               
          
                                           
Ev kommentarer:                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                             

Namn:                                                                                 

Ort och datum:                                                                 

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

nej

nej

nej

nej

nej

nej

nej

nej

nej

nej

nej

nej

nej

nej

nej

nej

nej

nej

nej

Medlemsnummer:                                                               

Underskrift:                                                                          



Frankeras ej. 
Mottagaren 

betalar 
portot.

Föreningen för den Beridna Högvakten

SVARSPOST
110 439 800
110 05 STOCKHOLM


