
KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

Medlemmarna i Föreningen för den Beridna Högvakten kallas härmed till Föreningsstämma söndagen den  
24 april 2022 klockan 13.00 på Grand Hôtel, Blasieholmshamnen 8, Stockholm. Kaffe serveras från klockan 12.00.
För utövande av rösträtt på stämman har medlem enligt stadgarna att visa att medlemsavgift för året har erlagts.  
Observera! Du som inte har möjlighet att närvara vid stämman kan följa den på www.beridnahogvakten.se/videoarkiv. 
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 revisorsuppleant.

13. Val av sammankallande och ledamöter i valberedningen.

14. Styrelsens förslag till fastställande av årsavgift för 2023. (se sid 2).

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

Stipendieutdelning
Efter stämman hålls ett föredrag. Föredragshållare och rubrik är i skrivande stund ej fastställt.

Observera: Stämmohandlingar hålls tillgängliga vid stämman och kommer att läggas ut på vår hemsida.

Medlem, som ej ämnar personligen, genom ställföreträdare eller genom ombud delta i stämman, kan delta i valen 
genom poströstning.

Poströstsedel bifogas. Däri har upptagits av valberedningen föreslagna kandidater samt de kandidater, som kan ha  
föreslagits av medlem. Hur poströstsedeln skall användas, framgår av anvisningarna i densamma.

Medlem, som ej avser att delta i stämman personligen eller genom ställföreträdare, kan delta genom ombud. 
Ombudet äger ej företräda mer än en fullmaktsgivare. Om ombudet är medlem, äger ombudet givetvis även  
företräda sig själv.

Styrelsen rekommenderar användandet av bifogade fullmaktsformulär för den som önskar utse ett ombud.

Välkommen 
Stockholm i mars 2022 
På styrelsens vägnar: 

Håkan Buskhe
Ordförande 

var god vänd
Bilaga:  Poströstsedel 
 Fullmaktsformulär



STYRELSENS FÖRSLAG TILL FASTSTÄLLANDE AV ÅRSAVGIFTER FÖR 2023

Styrelsen föreslår att medlemsavgifterna för 2023 fastställs till:

Enskild medlem: 275 kr

Familj: medlem 275 kr, därefter 150 kr per ytterligare medlem och 75 kr per ungdom

Ungdom: 125 kr

Guldmedlem: 2 750 kr

Guldfamilj (två vuxna): 4 250 kr 

Guld ungdom: 1 250 kr 

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. 



Anvisningar: Medlem som ej avser att personligen, genom ställföreträdare eller genom ombud närvara vid föreningsstämma eller 
extra stämma, äger delta i på stämman förekommande val genom poströstning. Vid poströstning må begagnas endast av styrelsen  
inför stämman tillhandahållen röstsedel. Poströst skall ha inkommit till föreningens kansli senast fyra dagar före stämman. Kryssa  
för de kandidater du röstar på och posta denna röstsedel i så god tid att den är föreningen tillhanda senast 19 april 2022.  
Medlem, som deltar i stämman personligen, genom ställföreträdare eller genom ombud, äger inte poströsta.

RÖSTSEDEL FÖR POSTRÖSTNING

Valberedningens förslag:

1. Val av ordförande för tiden 2022–2023
q Håkan Buskhe (omval)

2. Val av styrelseledamöter för tiden 2022–2024
q Per Taube (fyllnadsval)

3. Val av styrelseledamöter för tiden 2022–2025
q Peter Kallings (nyval)
q Karin Krönmark (omval)
q Marcus Lundholm (omval)
q Margareta Wallenius Kleberg (omval)

Valberedningens förslag inför föreningsstämman 2022

Enligt §8 i stadgarna är mandatperioden för ordföranden 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.

Till ordförande fram till föreningsstämman 2023 föreslås omval 
av Håkan Buskhe.

Till styrelseledamot fram till till föreningsstämman 2024 föreslås 
nyval av Per Taube. Per Taube är företagare och styrelseord-
förande i familjeföretaget Gelba. 

Till styrelseledamot till föreningsstämman 2025 föreslås nyval  
av Peter Kallings. Peter Kallings är veterinär och är förbunds-
veterinär för Svenska Ridsportförbundet.

Till styrelseledamöter fram till föreningsstämman 2025 föreslås 
omval av Karin Krönmark, Marcus Lundholm och Margareta 
Wallenius Kleberg.

Stockholm i mars 2022

Hans Eric von der Groeben   Karin Mäntymäki   Håkan Hedlund

Den röstandes namn:       Medlemsnr:             

Ort och datum:         Underskrift:            

Posta röstsedeln (efter att nedanstående fullmaktsblankett avskiljts) i närmaste brevlåda. Portot är betalt. Adressen är  
tryckt på omstående sida. Varken kuvert eller frimärke behövs således.

 (Fullmakten lämnas till ombudet, som företer den vid ingången till stämmolokalen).

FULLMAKT

Härmed utser jag följande person att som mitt ombud företräda mig och utöva min rösträtt vid Föreningens för den  
Beridna Högvakten föreningsstämma den 24 april 2022. (Vid eventuell fortsättning av stämman gäller fullmakten intill 
dess stämman avslutats.) 

Ombudets namn:                  Ombudets medlemsnr:                 

Adress:        Postnr:          Ort:                         

Datum:            Fullmaktsgivarens underskrift:       Mitt medlemsnr:                       

Namnförtydligande (Var god texta!)                         

#

Upplysning till den röstande: 

Styrelsen i övrigt består av ledamöterna Ulf Gunnehed,  
Carin Götblad och Daneilla Waldfogel, valda för tiden 
2020–2023, samt Karolin A Johansson och Fredrik 
Ståhlberg, valda för tiden 2021–2024.

Revisorer Per Gustafsson och Mikael Jonsson, revisors-
suppleant Henrik Richardsson, valda för tiden 2021–
2023.



Frankeras ej. 
Mottagaren 

betalar 
portot.

Föreningen för den Beridna Högvakten

SVARSPOST
110 439 800
110 05 STOCKHOLM


