Protokoll fört vid Stockholm Galoppsällskaps årsstämma
måndagen den 1 april 2019 på Bro Park.
§1. Mötets öppnande, Stockholm Galoppsällskaps ordförande Eva McLaren hälsade alla
välkomna och förklarade mötet öppnat.
§2. Val av mötesordförande, Louis De Geer valdes till ordförande för årsstämman.
§3. Anmälan av protokollförande, Roland Egnestam valdes till protokollförare.
§4. Val av 2 personer att jämte ordföranden justera protokollet, Martin Wallin och Lena
Staag valdes att jämte ordföranden justera protokollet.
§5. Upprättande och godkännande av röstlängd, Louis De Geer berättade vad som gäller
gällande röstlängden och Lisbeth Bolin håller i det praktiskt. Detta godkändes av mötet.
§6. Godkännande av dagordning, Dagordningen godkändes, dock saknade Eskil
Svennebring en punkt "Övriga frågor", men den punkten finns inte med i stadgarna.
§7. Fråga om kallelse skett i behörig ordning, Louis berättade att enligt stadgarna skall
kallelse ske tidigast 8 veckor innan och senast 6 veckor innan. Eva McLaren informerade
att kallelse skickats ut till medlemmarna med mail den 11 februari och även lagt ut på
hemsidan den 14 februari. Beslutades att mötet var behörigt utlyst.
§8. Framläggande av årsberättelse, Årsberättelsen framlades, inga frågor fanns.
§9. Framläggande av revisorernas berättelse, Revisor Göran Terninger läste upp
revisionsberättelsen och rekommenderade årsstämman att ge ansvarsfrihet till styrelsen.
§10. Fråga om godkännande av årsberättelse, Mötet godkände årsberättelsen.
§11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen, Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av
årsstämman.
§12. Fastställande av arvoden, Styrelsen har reseersättning, (milersättning), inga arvoden.
Detta godkändes av årsstämman.
§13. Val av styrelse, Louis De Geer från valberedningen berättade hur de resonerat.
Valberedningen har tänkt på åldersstrukturen, vidare någon som kan bistå inom ekonomi
området, nu när Christer Gråberg avgår. Avslutningsvis vill man ha med någon från
tränarkåren. Detta har då utmynnat i nedanstående förslag.

Ordförande:
Eva McLaren, omval 1 år
Ledamöter:
K-B Wirenstål, omval 2 år
Martin Wallin, nyval 2 år
Annika Sjökvist, nyval 2 år
Ledamöterna Roger Asp, Lisbeth Bolin samt Jessica Jankerup hade 1 år kvar.
§14. Val av två revisorer och en revisorssuppleant,
Omvaldes Göran Terninger och Ulf Hornegård till ordinarie revisorer samt Karin Wikner till
revisors suppleant.
§15. Val av valberedning, Stadgarna säger tre eller fem personer till valberedningen.
Valdes följande 5 personer till valberedning för Stockholms Galoppsällskap.
Louis De Geer, Lotta Mossberg, Kenneth Staag, Stefan Uppström samt Anna Öhgren.
§16. Av medlem väckt förslag som skriftligen och undertecknat tillställts styrelsen.
a) Eva McLaren berättade att styrelsen jobbar efter tesen "Året Runt Galopp", kan även
vara i Skåne, och ville höra mötets synpunkter på detta. En överväldigande majoritet på
mötet tycker att styrelsen skall fortsätta att jobba efter detta.
b) Eskil Svennebring framförde att tidigare hade Solveig Stefansson ett projekt om hur Bro
Park växt fram och hur de olika delprojekten landat. Vad som beställts, Totalentreprenad,
utförande entreprenad osv. Eskils poäng var att Solveigs jobb borde återupptas.
§17. Från styrelsen hänskjutna ärenden, Det fanns inga ärenden.
§18. Mötets avslutande, Innan Louis De Geer avslutade mötet så avtackades Solveig
Stefansson, Henrik Haglund samt Christer Gråberg med "Blommor och Blader".
Därefter tackade Louis samtliga mötesdeltagare för visat intresse och förklarade mötet
avslutat.
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