Fullmäktigemöte

för Avelsföreningen

för Svenska

mars 2020 på Scandic
Närvarande:

14 ombud

SWBs ordförande

Varmblodiga

Frimurarehotellet,

Hästen,

söndagen

den 15

Linköping

för 9 föreningar.

Olle Kindberg

inledde

med att hälsa alla välkomna.

Därefter

förklarades

fullmäktigemötet

öppnat.

41

Till ordförande

för mötet

valdes

Hans Wallemyr.

Val av ordf.

j2
Årsmötessekr.

Anmäldes

43

Till att jämte

Val av just.

män & tillika

rösträknare

att styrelsen

ordförande

Niklas Samuelsson,
Bengt

utsett

Nilsson,

j4
seistlängd

Röstlängden

ä5

Fullmäktigemötet

Josefine

justera

Verjes

dagens

valdes:

Hjärnarp

att mötet

varav

IO via fullmakt.

var sammankallat

enligt

Kallelse

Dagordning

Den föreslagna

dagordningen

SWB Malmöhus

representant

för fullmäktigemötet
Katri Wäyrynen

Mötet uppmärksammade
att föreningens
från ASVH till SWB. Fullmäktige
beslutade
nästa års fullmäktigemöte.
97

Fullmäktigemötet

Verksamhetsber.

kansliets

godkände

representanter

upprepas.

Fullmäktigemötet

beslöt

verksamhetsberätteIsen
å8
Årsredovisning

Mötet

godkände

medlemsmötet

4g

Auktoriserad
mötet.

revisor

910

Kristina

disponeras

ledamöter

Fullmäktigemötet
och

Malmöhus

Fullmäktigemötet
balanseras

ska ske till

verksamheten

var tillräcklig

som

och ej behövde

lägga

årsredovisningen
upprepas.

Andersson

företrädde

att resultaträkningen

enligt

som gjorts

Därefter

förslaget

til) handlingarna.

revisorerna

per telefon

och balansräkningen

i förvaItningsberättelsen
ansvarsfrihet

under

beslöt

under
fastställs

samt att

för räkenskapsåret.

lades till handlingarna.
beslöt

balansräkning

511

med ett namnbyte

på stadgeändring

lägga årsredovisningen

och SWBs VD beviljas

representant

Dispositioner

bör uppdateras

gällande

gällande

och inte behövde

tillstyrkte:

RevisionsberätteIsen

Resultat-

sig mot godkännandet.

att ett förslag

att med godkännande

att med godkännande

och att vinsten
styrelsens

stadgar

medlemsmötet

att den föredragning

Revisorerna

godkändes.

till handlingarna.

var tillräcklig

fullmäktigemötet

Revisionsberättelse

under

stadgarna.

reserverade

att den föredragning

gjort

för mötet.

Motala

till 24 röster,

beslöt

till sekreterare

protokoll

väg 7, 26675

Äng, Varv, 59194

fastställdes

Tinglöf

beslöt

att fastställa
reserverar

att bifalla

resultat-och

balansräkningar

för 2019. SWB

sig mot beslutet.

styrelser1s

förslag

rörande

resultatet

som

i ny räkning.

412

Fullmäktigemötet

Ansvarsfrihet

direktören

413

Annica

beslöt

ansvarsfrihet

Danielson

att ge styrelsens
för räkenskapsåret

företrädde

valberedningen.

ledamöter

och den verkställande

2019, dock ej enhälligt.
Omval

föreslogs

av Aja Blomberg-

r-\")

Val av styrelseled.

Andersson,

Charlotte

Fullmäktige

beslöt

Karlsson,

Ann-Kristin

Ericson,

Gustaf

Johansson,

förslag.

i sin helhet:
Linds Västergård,

Tollsbo

(2019-2021)

590 47 Vikingstad

2, 54494

Stora Stackeryd

Camilla

Nina Känsälä och Pär Eriksson.

att följa valberedningens

enhälligt

blev därmed

Styrelsen

Björkdahl,

Monica

Liliemark,

Hjo (2019-2021)
(2019-2021)

Hyltebruk

Gård, 31433

280 23 Hästveda

(2019-2021)

Olle Kindberg,

Nissamålen,

2055,
Per Jansson, Gerastorp
(2020-2022)
Ålyckan Bengtsgård 162, 311 94 Falkenberg
Aja Blomberg-Andersson,
(2020-2022)
Fårbo
96
572
Liliemark, Värnamo Gård,
Charlotte
(2020-2022)
Gård, 543 94Tibro
Kopparkulla
Monica Björkdahl,
Väsby (2020-2022)
Nina Känsälä, Stjärnborgsv%en 1, 194 92 Upplands
(2020-2022)
Saltsjöbaden
13335
6,
väg
Pär Eriksson, Carl Westmans
(2020-2021)
Huskvarna
93
561
Olle Kindberg, Nissamålen,
för ett år valdes

Till ordförande

914

enlighet

j15
Arvodering

Valberedningen

föreslog

att arvodet

föreslagna

följer

för styrelseledamöter

Vidare

konsumentprisindex.

och höjs med 2% motsvarande

rekommendationer
Breslo(4
enlighet

förslag.

med valberedningens

Val av styrelseordf.

i

561 93 Huskvarna

Fullmäktigemötet beslöt i
valberedningen reseersättning som oförändrad.
nedan:
förslag

med valberedningens

Arvode

Ordförande:

för 2020 ska utgå enligt

att arvodering

500 kr/år i kostnadsersättning.
kr, halvdag 700 kr, telefonmöte
Heldag 1400

Ledamot:3
Dagarvode:

för närvarande

norm,

skattefria

Enligt inkomstskattelagens

Reseersättning:

40D kr.

kr/dag.

1400

Förrättningsarvode:

mot kvitto.

och 5 700 kr för representation

45 800 kr/år

18.50

kr/mil.
I
416
Val av revisorer

917

revisor

Auktoriserad

revisorsuppleant

Andersson,

Kristina

Kenneth

Olsson

2019-2021.
har alla mandatperiod
Katarina Remnemark
lekmannarevisor
64795
Pålstorp,
Lilla
Stenfors,
föreslog nyval av Susanne
Valberedningen
2020-2022.
perioden
för
för lekmannarevisor
som suppleant
Styckebruk
förslag.
beslöt att följa valberedningens
Fullmäktigemötet
Föreslogs

omval

av Jan-Ove

beslöt

Olsson fullmäktigemötet

samt

Åkers

att godkänna.

Valberedning

sammansättning:
följande
Efter val fick valberedningen
(2019-2021)
Uppsala
63
752
Agnes Mårs, Hågavägen 93,
(2020-2022)
Ljungbyhed
26451
26,
Jan-Ove Olsson, Klostergatan
(2019-2021)
Skänninge
1,
59692
Häljorp
Vallerstad
Annica Danielsson,
(2019-2021)
Burseryd
78
Monica IWjller, Yxebo 3, 333

j18
Medlemsavg.

att godkänna

beslöt

Fullmäktigemötet

förslaget

för 2020 innebärande:
1000 kr och avgift till regional
Plusmedlem:
Aktiv medlem: 200 kr och avgift till regional
Med1em:200
Ungdom,

kr. Detta

medlem:

medlemskap

medlemsavgifter

om oförändrade

förening.
förening.

är inte kopplat

IOO kr. Detta medlemskap

till en regional

förening.

till en regional

är inte kopplat

förening.

919
Motioner

Ungdom,

plusmedlem:

Ungdom,

aktiv medlem:

Två motioner
Motionerna

500 kr och avgift
100

hade inkommit
presenterades

kr och avgift

förening.

till regional
till region'al

till fullmäktigemötet
och diskuterades.

förening.

att fatta

beslut

om, se bilaBa 1.

Motionl:

Gemensamt

föreningarna.
Motion2:

SWB:s verksamhet.

j20
Mötet

på ett stort

Hans Wallemyr
avslutas

fullmäktige

var tydliga

engagemang

tackade

rekommendation

för SWB-medlemmar

Beslutade
Mötet

för ökat ungdomsinflytande

att följa styrelsens

Medlemsintäkter

avslå motionen.
visade

arbete

Beslutades

i de regionala
och avslå motionen.

till och med 26 år ska gå till Ung

att följa styrelsens

med att båda motionerna

rekommendation
uppskattades

hos Ung SWB.

mötesdeltagarna

för visat intresse

och förklarade

avslutat.

'/rt

Wa
lemyr/mötesord?7ande
Niklas Samuelsson/justeringsman

och
och

Bengt NiIsson/justeringsman

rare

mötet

