
   

Kallelse till Svenska Welshponny & Cobföreningens Årsmöte 

lördagen den 28 maj 2022  på Stockaremåla Stuteri 
 

Samling 10.00 för morgonfika och visning av stuteriets ponnyer. 

Lunch kl.12.00 på Hotel St. Olof i Åseda inkl. dryck, kaffe o kaka till självkostnadspris. 

Kl. 13.00 fortsätter vi med årsmötet på Hotel St Olof.   

Program: 

Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna 

Utdelning av utmärkelse till Årets Welshponnyuppfödare. 

Utdelning av Agria stipendium. 

Utdelning av Årets Brukswelsh 

Utdelning av SWF Cup 

Avtackningar 

Anmälan till Ellinor senast 21 maj på tel.0733-311240 eller stallelma@hotmail.com  

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA! 

Styrelsen kvarstår tom 2022: 

Ordinarie ledamöter kvarstår i styrelsen t.o.m 2022 Jenny Nilsson, Agnetha Hjortsparre, Lena Aniansson, Madeleine Hedlund 

samt Erica Nordeon. 

Suppleanter kvarstår i styrelsen t.o.m 2022 Ellinor Silvermyr  

Valberedningens förslag till Årsmötet 2022 

Till ordförande på 1 år Gunn Johansson 

Ordinarie Ledamot omval på 2 år Gunn Johansson  

Ordinarie Ledamot Stephanie von Arnold avgår & föreslås att blir ersatt av Kristin Fägerskjöld  ledamot nyval på 2 år  

Suppleanter omval på 2 år Kåre Johansson, Theresia Ljungdahl och nyval på 2 år Astrid Danielsson  

Revisorer omval på 1 år Marie Larsson och Mats Olsson  

Suppleanter omval på 1 år Cathrine Cecke Larsson och Lotta Sandberg  
 

Motioner.  Behandling utav 2020 års motioner, 6 stycken tidigare publicerade i WPNYTT nr 2-2020 

Proposition från styrelsen.  Stadgeändringar. 

4. Lokalförening/ Sektioner 

Lokalförening får bildas för att tillvarata welshponnyavelns intressen på regional eller lokal nivå. Den kan antas som underavdelning inom SWF 

eller beslut av SWF:s styrelse. 

Medlem i lokalförening skall, om ej annat beslutats på SWF:s årsmöte, erlägga full avgift till SWF. Lokalförening som antagits som 

underavdelning, har rätt att ha med en adjungerad representant på SWFs styrelsemöten. 

Styrelsen kan utse sektioner inom vissa arbetsgrupper, dessa sektioner har inte rätt att ta beslut. 

7. Hedersmedlem 

Till hedersmedlem kan utses person som gjort synnerligt förtjänstfulla insatser inom föreningen eller på annat motsvarande sätt främjat dess 

ändamål. Person som föreslås som hedersmedlem ska varit medlem i minst 10 år. Hedersmedlem utses av årsmöte efter förslag från 

styrelsen. För val krävs att minst 3/4 av de närvarande biträder förslaget.  

10. Styrelse 

Föreningens angelägenheter förvaltas av en styrelse bestående av lägst sju och högst elva ledamöter. Ledamöter utses av föreningens årsmöte 

för en tid av två år. Mandattiden skall bestämmas på så sätt att val årligen sker av halva antalet styrelseledamöter. 

11. Val av ordförande, sekreterare och kassör 

Styrelsens ordförande väljs av årsmötet. Sekreterare och kassör utses av styrelsen 

20. Årsmöte 

Årsmötet öppnas av styrelsens ordförande och vid förfall för honom/henne av den som styrelsen utsett. Kallelse till årsmöte sker genom skriftligt 

meddelande till varje medlem, via medlemstidning, mail eller brev. Kallelse skall ske minst en månad före ordinarie årsmöte och minst en 

vecka före extra möte. Då kallelsen utgår skall styrelsen underrätta revisorerna därom. 

12.  val av styrelseledamöter  

16.  fråga om att bevilja styrelsen ansvarsfrihet till val av SWFs representanter i SPAF och SH 

 

Övriga punkter enligt gällande stadgar. 

Önskas årsmöteshandlingar via mail kontakta info@burhult.com 

 

Vägbeskrivning: 

Stockaremåla 1 36433 Åseda 

Från Väg 23 Ta 2a avfarten mot Åseda, i rondellen vid macken kör rakt igenom (andra avfarten) fortsätt förbi ishall och idrottsanläggning i 

4vägskorsning sväng vänster, kör ca 200m och sväng höger mot "Näshult" följ den vägen ca 5-6km sväng höger vid gul skylt "3 Hult" kör ca 

200 m ner till ridhuset längs med vägen 

Från Vetlanda mot Fagerhult väg 125 efter ca 3mil i Näshult sväng höger mot Åseda kör ca 7km sväng vänster vid gul skylt "3 hult" ca 200m 

ligger ridhuset längs med vägen. 
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