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Per Andersson förklarade stämman öppnad och hälsade synemännen välkomna till denna
den sextonde förbundsstämman med Sveriges Synemannaförbund.

§ 1 Mötesordförande
Stämman utsåg Lennart Andersson, Arboga, till ordförande för dagens sammanträde.

§ 2 Sekreterare
Stämman utsåg Filip Herlitz, Danderyd, att skriva dagens protokoll.
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§ 3 Justeringsman
Att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll utsågs Anders Eriksson, Östergötland.

§ 4 Kallelsen
Filip Herlitz redogjorde för att kallelse gått ut via brev samt via e-post till respektive
klubbordföranden, samt till revisorerna och Jordbruksverket. Stämman ansåg att kallelsen till
dagens möte skett i vederbörlig ordning och i rätt tid.

§ 5 Föredragningslista
Förbundsstämman justerade den framtagna föredragningslistan enligt följande:
Stadgeändringen avser fullmäktige, inte revisorer

§ 6 Upprop
Samtliga deltagare presenterade sig och vilken synemannaklubb de representerade.

§ 7 Verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning
Stämman godkände verksamhetsberättelsen, bilaga 1, efter föredragning av densamma.
Tillägg till verksamhetsberättelsen är att
Fredrik Jerlström, föredrog 2017 års resultat- och balansräkning
per 31 december 2017. Resultat- och balansräkning framgår av bilaga 2 och 3.
Resultat- och balansräkningen samt verksamhetsberättelsen fastställdes av stämman.

§ 8 Revisionsberättelsen
Per Stigsson läste upp revisionsberättelsen som konstaterade att räkenskaperna var förda i
god ordning. Revisionsberättelsen lades till handlingarna, bilaga 4.

§ 9 Årets resultat och fördelning av medel
Stämman beslutade att årets vinst om 1 836 kronor skall läggas till det egna kapitalet.

§ 10 Ansvarsfrihet
Stämman beslutade att i enlighet med revisorernas förslag bevilja styrelsen ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2017.

§ 11 Stadgeändring
Stämman beslutade att Synemannaförbundets stadgar ska ändras enligt 2017 års
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stämmobeslut vad avser antal röster för respektive lokalförening. Stämman beslutade
således att en representant för varje län ska inbjudas att närvara på stämman, samt att
stadgarna ska ändras så att varje förening får en (1) röst per påbörjat 10-tal medlemmar. Där
föreningar saknas erhåller varje län representerade av syneman på förbundsstämman en (1)
röst.
Därmed är stadgarna ändrade och ska gälla vid kommande förbundsstämma 2019.

§ 12 Styrelseledamöter
Valberedningen förslog nyval av Marianne Andersson, Skåne, samt omval av Per Andersson,
Skåne. Stämman valde Marianne Andersson, Skåne, samt omval av Per Andersson, Skåne, att
verka som styrelseledamöter i två år. Filip Herlitz och Fredrik Jerlström kvarstår i Styrelsen
till nästa förbundsstämma.

§ 13 Ordförande
Valberedningen förslog omval av Per Andersson, Skåne. Till ordförande för Sveriges
Synemannaförbund för ett år valdes Per Andersson, Skåne.

§ 14 A Revisorer
Valberedningen föreslog omval av Lennart Andersson, Arboga, som revisor. Som ersättare
förslog valberedningen omval av Joakim Furhoff, Skövde, som suppleant för 2018. Till
revisorer för 2018 valdes Lennart Andersson med Joakim Furhoff, Västra Götaland, som
suppleant. Per Stigsson, Skövde, kvarstår som revisor till nästa förbundsstämma.

§ 14 B Valberedning
Till valberedning för 2018 valdes som Kjell Svegrup, Skåne, Jerker Laufors, Stockholm, med
Anders Eriksson, Östergötland, som suppleant. Sammankallande är Jerker Laufors.

§ 15 Ersättning till styrelse, revisorer och valberedning
Stämman beslutade att oförändrade arvoden skall utgå för 2018:
Ordförande
V. ordförande
Sekr. och utbildningsledare
Kassör
Revision
Valberedning

6 000:6 000:18 000:- inkl. moms
6 000:1 900:- att fördela
800:- att fördela
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Reseersättning utgår med 18,50 kr/mil enligt Skatteverkets normer.

§ 16 Verksamhet under 2018
Styrelsen föreslog att förbundet ska budgetera för regionala utbildningar under 2018, med
en budget om 4 X 15 000 kr. Filip Herlitz redogjorde för styrelsens förslag till riktlinjer för
regionala utbildningar innebärande att underlag ska vara styrelsen tillhanda senast på utsatt
datum, 15 november 2018, och att utbildningen ska vara genomförd vid detta tillfälle. En
avgift som åtminstone täcker kost och dyl. ska tas ut av respektive kursdeltagarna.
Regionerna är:
Skåne Kalmar Blekinge Kronoberg
Halland Västra Götaland Värmland
Östergötland Norra Småland Jönköping
Södermanland Norr Mälaren och resterande län
Jerker Laufors redogjorde för Stockholms och Norr Mälarens planer på att anordna en
gemensam utbildning med inriktning på viltskador (vildsvin) och vägar/vägskador.
Stämman beslutade i enlighet med Styrelsen förslag om regionala utbildningar.

§ 17 Budget 2018
Styrelsen redovisade sitt förslag till budget för 2018 vilken framgår av bilaga 5.
Stämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till budget.

§ 18 Medlemsavgift 2018
Stämman beslutade att medlemsavgiften för till SSF för 2018 skall vara oförändrad och
sättas till 500 kr samt att samtliga medlemmar ska tillse att medlemsavgiften betalas senast
den 1 juni 2018.
Betalning av synemannamedlemskapet ska bifogas en lista till kassören på vilka medlemmar
som inbetalningen avser. Listan ska skickas till taa.gard@telia.com

§ 19 Arvoden, traktamenten och bilersättningar vid syner
Stämman beslutade om att rekommenderat timarvode för synemännen ska vara oförändrat
d.v.s. 620 kr för 2018. Arvodet är exklusive sociala kostnader och mervärdeskatt. Inklusive
sociala avgifter blir timpriset därmed 800 kr/timme. För restiden skall halva timpriset debiteras
d.v.s. 310 kr/timme resp. 400 kr/timme. Dessutom tillkommer tid för upprättande av
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syneprotokollet.
Traktamente skall utgå med den faktiska kostnaden som synemannen vid synetillfället har för
måltid och kaffe. Bilersättning skall utgå med 40 kr/mil för 2018.
§ 20 Motioner
Inga motioner är inlämnade

§ 21 Frågor rörande syneverksamheten
Filip Herlitz redogjorde för utfallet av utbildningsdagen i Jönköping inklusive utvärderingen
från deltagarna.
Stämman diskuterade om tillägg till riktprislistan ska göras för de arrenden som omfattar
villkor för ekologisk odling. Josef Appells uppgifter. Fram till dess att en prislisteuppdatering
utförs kan Josef Appells kompendium användas som vägledning. Filip Herlitz ska undersöka
om Josef Appells presentation kan lämnas ut.
Filip Herlitz framförde sin åsikt gällande möjligheten för parter att låta utföra laga syn under
löpande arrendeperiod och hur detta förhåller sig till de lagstadgade reglerna om när syn
kan hållas i förhållande till viss dag. Filip ska ta fram ett dokument och skicka det till
respektive klubbordförande inför kommande årsmöten i synemannaklubbarna.
Följande rapporterades vid stämman om respektive synemannaklubbs verksamhet under 2017
vid stämman:
Skåne: 12 synemän som under 2017 rapporterade ca 37 syner fördelat på 45 synedagar. En
syneman kommer att sluta under 2017. Inget akut behov av nyutbildning av synemän.
Södermanland: 10 synemän som under 2017 rapporterade ca 15 syner fördelat på 24
synedagar. Tre synemän har inte genomfört någon syn under 2017. Inga klandrade syner
under 2017. Inget behov av nyutbildning de närmaste fem åren.
Västsvenska synemannaklubben: 15 synemän som under 2017 har rapporterat 16 syner och
3 besiktningar. Fem synemän har inte gjort någon syn 2017 och från Halland är endast en
syn rapporterad. Inget direkt behov av nyutbildning av synemän med hänsyn till antalet
synemän och genomförda syner.
Synemannaklubben Norr Mälaren: 15 synemän som under 2017 rapporterat ca 21 syner.
Endast 10 synemän har gjort syn under 2017. Några synemän har meddelat att de kommer
att sluta inom ett par år. Inget direkt behov av nyutbildning de närmaste åren.
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Stockholm: 7 synemän som under 2017 rapporterat ca 32 syner inklusive en del
besiktningar. Alla har gjort syner under 2017. Samtliga synemän har förordnanden till 2019.
Behov av nyutbildning av bedömt 2-4 synemän de närmaste åren.
Norra Småland Östergötland: 14 synemän som under 2017 utan uppgift om antalet syner.
Behov av nyutbildning.
Kalmar Kronoberg Blekinge: Ingen uppgift från synemannaklubben som inte
representerades på stämman.
Stämman konstaterar att det inte föreligger något direkt behov av utbildning före 2020.

§ 22 Nästa förbundsstämma
Stämman beslutade att nästa års förbundsstämma skall hållas tisdagen den 5 februari 2019.
Stämman föreslår att årsstämma 2019 ska förläggas till LRF, Franzéngatan 6.

§ 23 Övriga frågor
Stämman diskuterade hemsidan och dennas syfte.
Hedersmedlemskap i lokalklubbarna förekommer och frågan uppkom om det finns någon
policy för vad som krävs för hedersmedlemskap. Någon sådan synes inte finnas utan det får
vara upp till varje lokalförening att avgöra om och i så fall på vilka meriter
hedersmedlemskap ska utfärdas.

§ 24 Avslutning
Marianne Eriksson avtackades för sina insatser i Synemannaförbundets styrelse med en
present som överlämnades av Synemannaförbundets ordförande, Per Andersson.
Per Andersson och Lennart Andersson tackade de närvarande för visat intresse och
avslutade förbundsstämman. Han tackade också LRF som ställt upp med lokaler, lunch samt
kaffe under dagen.
Vid protokollet:
____________________
Filip Herlitz
Justeras:
____________________ ____________________
Anders Eriksson
Lennart Andersson

