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Styrelsens yttrande över inkomna motioner till 2021 års föreningsstämma
Motion nr 1 – Anmodan om finansiellt stöd/subvention till modernisering av Beridna Högvaktens hästbestånds utrustning – Ylva Kamperin
Motionären gör gällande att mycket av den utrustning som används till hästarna vid Kavallerikasern är omodern och ej anpassad till hästarna. En omsättning har inletts med moderna,
justerbara sadlar, men enligt motionären saknas det ekonomiska medel. Därför föreslås att
Föreningen för den Beridna Högvakten bidrar ekonomiskt till anskaffning av utrustning.
Förbanden inom Försvarsmakten får en årlig anslagstilldelning. Sedan denna motion ingavs
har Livgardet fått ett förhandsbesked om en anslagstilldelning för 2021 som medger anskaffning i planerad omfattning.
Det avtal som finns upprättat mellan Stiftelsen och Försvarsmakten (senast reviderat 2015)
ger föreningen möjlighet att bidra med medel till hästarnas utrustning. Föreningens styrelse
ser positivt på att bidra med medel för anskaffning av utrustning, men i nuläget har Livgardet
en tillräcklig anslagstilldelning. Behov av framtida finansieringsstöd beaktas i den löpande
dialogen med Livgardet.
Styrelsen föreslår stämman att besluta att motionen ska anses vara besvarad med styrelsens
yttrande.
Motion nr 2 – Finansiering av gamla svenska instrument till den beridna musikkåren –
Martin Thuresson
Motionären önskar att Föreningen för den Beridna Högvakten ska bidra till anskaffning av
gamla svenska blåsinstrument till Livgardets dragonmusikkår. Exempel på instrument är
mjuk ess- och b-kornett, sonor ventilbasun, liggande althorn, ”skorstenstuba” och helikon.
Det finns en begagnatmarknad för denna typ av instrument.
Underlag har inhämtats från LDK som bekräftar att instrumenten skulle kunna passa in i kåren. Anskaffning av instrument görs av Försvarsmusiken enligt de regler som gäller för statlig
upphandling. Den tillåtna upphandlingsmodellen ger dock små möjligheter att, med kort varsel, anskaffa instrument som dyker upp på den allmänna marknaden.
Föreningen äger, via Stiftelsen för den Beridna Högvakten, de hästar som Försvarsmakten
disponerar för statsceremonielet. Den stiftelseurkund som reglerar verksamheten ger inte
utrymme för anskaffning av instrument. Det avtal som finns upprättat mellan Stiftelsen och
Försvarsmakten (senast reviderat 2015) ger föreningen möjlighet att bidra med medel till
hästarnas utrustning. Instrument ingår inte i detta.
Styrelsen föreslår stämman att besluta att avstyrka motionen.

