
Meddelande till medlemmar i Svenska Angloarabföreningen 

2010-04-11  

Tyvärr måste SAAF meddela att verksamheten i föreningen under perioden efter årsmötet den 14 mars 2010 

inte har varit optimal.  

Delar av den styrelse* som valdes på årsmötet, inklusive den nyvalda ordföranden, valde att hoppa av sina 

uppdrag innan årsmötesprotokollet hunnit justeras av justeringsmännen. 

Avhoppen har gjorts, enligt en analys de avhoppade själva gjort, på grund av att de anser att det finns 

oegentligheter i pappershanteringen i föreningen.  

Den 31 mars 2010 kl 23:57:11 gjordes en anmälan till en rad olika myndigheter där man ansöker om att 

föreningen inte längre ska få vara stamboks- och registerförande förening.  

Orsakerna till att det inte finns något justerat protokoll från årets årsmöte är följande: 

1. Årsmötets protokoll skickades till en av justeringsmännen den 28 av mars, enligt årsmötets 

ordförande.  

2. När årsmötesprotokollet kom till justeringsmannen saknades röstlängd och fullmakter, vilka skall 

bifogas årsmötesprotokollet i original för att justering ska kunna ske på ett korrekt sätt, då 

fullmakterna och röstlängden ligger till grund för beslut. (Under årsmötet rådde stor förvirring 

angående röstlängd och röstning, varvid proceduren fick upprepas flertalet gånger) 

3. Kontakt togs med mötesordförande och handlingarna begärdes så att årsmötesprotokollet skulle 

kunna justeras.  

4. Mötesordföranden svarade att årsmötets sekreterare meddelat att justeringsmännen inte hade behov 

av handlingarna. 

5. Innan dessa handlingar finns kan tyvärr inte årsmötesprotokollet justeras.  

6. Årsmötets beslut är inte giltiga innan protokollet är justerat eftersom protokollet ägs av årsmötet och 

inte av styrelse eller mötesordförande.  

7. Det innebär således att de styrelsemedlemmar som, enligt meddelande utlagt på föreningens 

webbplats, hoppade av sina uppdrag den 30 mars 2010 och som gjorde anmälan till olika 

myndigheter den 31 mars 2010 och skrev under denna anmälan inte hade tillträtt sina poster i SAAF, 

då årsmötesprotokollet inte kunnat bli justerat.  

Det innebär att 2009 års styrelse, interimistiskt fungerar som SAAF styrelse, förutom de medlemmar i 

styrelsen som hoppat av, tills protokollet är justerat.  

När årsmötesprotokollet är justerat, dvs så snart kompletterande handlingar kommer justeringsmännen 

tillhanda, tillträder de styrelsemedlemmar ** som är kvar från 2010 års val, dvs Maud Delling, Carola 

Åkesson, Madelen Ohlzon och Gudrun Gustavson.  

För att fylla de vakanta mandaten kan fyllnadsval göras, alternativt kan ett nytt årsmöte att utlysas. I den 

uppkomna situationen, med en ordförande som hoppat av, är det revisorerna som för medlemmarnas talan 

och avgör vad nästa steg blir. (I denna fråga har Ann Gyllenswärd valt att inte medverka i beslutet).  

Kallelse kommer du som medlem att få på sedvanligt sätt. 

För övrigt kommer vi att återkomma med mer information inom några veckor när vi vet vilka 

frågeställningar myndigheterna vill att vi besvarar. Det kan noteras att medlemmarna har beviljat styrelsen 

ansvarsfrihet genom alla år sedan föreningens start vilket även innefattar verksamhetsåret 2009. 

Fram tills något annat är beslutat av medlemmarna fungerar verksamheten i föreningen som vanligt avseende 

registratur och ekonomi.  

Välkommen att höra av er om ni har frågor och funderingar. 

Vi står till ert förfogande!  

SAAF:s kvarvarande styrelse 2009 *** 

www.angloarab.se 



 

Anm. *  
 

De ledamöter som den 30 mars 2010 avsagt sig sina uppdrag är: 
Daniela Pietsch, nyvald ordförande den 14 mars 2010 

Hanna Broms, nyvald ledamot den 14 mars 2010 samt sekreterare vid årsmötet 

Sylvia Ljung, ledamot och regionombud för Uppland, Södermanland, Västmanland och Östergötland, ordförande vid årsmötet 2010 

samt ledamot i styrelsen 2009 & 2010 

Annelie Ramnér, suppleant 2009 & 2010 

Magdalena Ingesson, nyvald suppleant den 14 mars 2010 

 

Övriga personer med förtroende uppdrag som den 30 mars 2010 avsagt sig sina uppdrag är: 
Lena Bengtsson, valberedning 2009 & 2010 

Stefan Karlsson, regionombud för Uppland, Södermanland, Västmanland och Östergötland 

 

Ytterligare personer med förtroende uppdrag som meddelar sina avhopp enligt e-postmeddelande 2 april 

2010 från Daniela Pietsch: 
Maria Bucht, nyvald revisor den 14 mars 2010 

Anki Lundberg, regionombud för Lappland, Norrbotten och Västerbotten, tidigare webbredaktör 

 

Anm** 
 

SAAF:s styrelse från 2010 som kvarstår i sina förtroendeuppdrag: 
Madelen Ohlzon, ledamot, vald på 2 år 2009 

Carola Åkesson, ledamot, vald på 2 år 2009 

Maud Delling, ledamot, omvald på 2 år 2010 

Gudrun Gustavson, ledamot, omvald på 2 år 2010 

 

Revisorer valda vid årsmötet 2010 som kvarstår i sina förtroendeuppdrag: 
Ann Gyllenswärd, revisor, omval 

Anki Björklund, revisorsuppleant, nyval 

 

Valberedning vald vid årsmötet 2010 som kvarstår i sina förtroendeuppdrag: 
Lena Gävert 

Therese Björklund, suppleant 

 

 

Anm*** 
 

SAAF:s kvarvarande styrelse från 2009 som fungerar interimistiskt tillsvidare: 
Lena Gävert, ordförande 

Maud Delling, vice ordförande 

Gudrun Gustavson, kassör 

Britt Breitner, sekreterare 

Carola Åkesson, ledamot 

Madelen Ohlzon, ledamot 

 

Revisorer 2009: 
Ann Gyllenswärd 

Åse Johansson 

Els-Brith Bruér, revisorsuppleant  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sändlista:  

Medlemmar i Svenska Angloarabföreningen år 2009 och 2010 

 

 

För kännedom:  
Till: 

 sh@svehast.se  Svenska Hästavelsförbundet  SH 

 vaxjo@skatteverket.se  Skatteverket, Växjö 

 jordbruksverket@jordbruksverket.se  Jordbruksverket, Jönköping 

 linkoping@skatteverket.se  Skatteverket, Linköping 

 ostergotland@lansstyrelsen.se Länsstyrelsen i Östergötlands län, Linköping 

 

Cc: 

 lena.s.wallin@telia.com  Lena Wallin, Styrelseordförande SH 

 nordiskare@telia.com  Kåre Gustafson, V ordf SH 

 gunilla_audell@hotmail.com  Gunilla Audell, Styrelseledamot SH 

 hakan.erlandsson@enertech.se  Håkan Erlandsson, Styrelseledamot SH 

 annerli.johansson@gmail.com  Lennart Gustavsson, Styrelseledamot SH 

 almnasgard@hotmail.com  Torsten Jeppsson, Styrelseledamot SH 

 christina.wale@slangsboda.se  Christina Wale, Styrelseledamot SH 

 david.slottner@jordbruksverket.se  David Slottner, SJV,  Jönköping 

 Enheten för häst, fjäderfä och vilt 
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