
 

Kallelse 
SAAF ÅRSMÖTE 2011 

 
 
 

Medlemmar i Svenska Angloarabföreningen kallas till Årsmöte 

 lördagen den 19 mars 2011 klockan 12.00 

 i Hällstads församlingshem, Älmestad, Ulricehamn 
 

Program:  
11.00-12.00  Registrering för röstlängd 
12.00 Årsmötesförhandlingar 
 
DAGORDNING 
 

a) Val av mötesordförande   
b) Val av mötessekreterare   
c) Val av två protokolljusterare tillika rösträknare  
d) Fastställande av röstlängd   
e) Fråga om mötets stadgeenliga utlysande   
f) Fastställande av dagordning   
g) Verksamhetsberättelse redovisas   
h) Förvaltningsberättelse samt balansräkning redovisas   
i) Revisorernas berättelse  
j) Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen   
k) Val av styrelseordförande   
l) Val av styrelseledamöter   
m) Val av styrelsesuppleanter   
n) Val av revisorer   
o) Val av revisorssuppleant   
p) Val av ledamöter till valberedningen, varav en sammankallande   
q) Fastställande av medlemsavgift för kommande år   
r) Fastställande av verksamhetsplan och budget för innevarande år  
s) Fastställande av föreningens säte   
t) Motioner   
u) Övriga frågor 
 – Nya stadgar (Finns att läsa på SAAF:s webbplats under Aktuellt) 
 – SH som avelsorganisation samt SH:s avtalsförslag. SAAF:s relation till SH  - andra möjligeheter? 
 – Tävlingschampionatet 2010 
 – Val av Årets Anglo 2010 

(Förslag till årets anglo 2010 lämnas omgående till styrelsen med information om aktuella prestationer 
eller andra orsaker till nomineringen, gärna tmed motivering till förslaget.  

 E-posta till: mariakmolin@gmail.com) 
 

                                                                                                                      Varmt välkomna! 
 
VÄGBESKRIVNING TILL ÅRSMÖTET 
FRÅN  FALKÖPING: Kör mot Ulricehamn, i Timmele sväng höger mot Vårgårda, i Älmestad sväng 
vänster mot Hökerum, efter 500 m på höger sida ett vitt tegelhus i en våning mitt emot kyrkan. 
FRÅN ULRICEHAMN: Kör mot Falköping, i Timmele sväng vänster mot Vårgårda, följ ovanstående 
vägbeskrivning 

 

KONTAKTINFORMATION  |  ANDERS VICKMAN/CAROLA ÅKESSON  | TELEFONNUMMER  0321-81050, 070-2679838, 070-4100041 



 
 
 

 

I SAMBAND MED ÅRSMÖTET INBJUDES TILL  
 

AVELSMÖTE FÖR ALLA MEDLEMMAR, UPPFÖDARE OCH 
AVELSINTRESSERADE 

 
 

Lördag 19 mars 2011, direkt efter det ordinarie årsmötet. 

 
 
 
 
 

På agendan: 
 

o Senaste nytt i föreslagna Plan- och Riktlinjer  
o Senaste nytt i Hingst- och Storeglementen 
o Hur ser vår ras ut i svenskt och internationellt perspektiv 
o Hur utvecklar vi aveln mot vårt avelsmål 
o Hur får vi fler uppfödare och fler födda föl 
o Hur får vi fler att använda anglon och i vilka användningsområden 

 

 
 Varmt välkomna! 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


