Protokoll fört vid Upplands Ardennerklubbs styrelsemöte 2013-02-07 Gryttjom Tierp
Närvarande: Evert Landberg, Kjell Sjöström, Rolf Arvidsson, Cecilia Birgersson.






Ordförande Evert Landberg hälsar oss välkomna och förklarar mötet öppnat.
Cecilia Birgersson vald till sekreterare för mötet.
Dagordningen godkännes
Genomgång av inkomna skrivelser.
Upplands Ardennerklubb har fått i uppdrag att anordna Avelskonferensen 2013.
Upplands Ardennerklubb har fått en inbjudan för två representanter till
ordförandekonferens 23/3.
Manusstopp för Ardennernytt är 28/3, alla klubbar har blivit erbjudna en sida i
Ardennernytt för information om klubbensverksamhet eller aktiviteter.



Kommande aktiviteter.
Skogsdagen i Tierp, Kjell Sjöström och Cecilia Birgersson är ansvariga och kommer att stå
för det mesta arbetet inför skogsdagen. Vi ser gärna att flera kommer med sina hästar
och kör.



Datum för Årsmötet bestämdes till den 24/4 kl 18.30 i Studiefrämjandets lokaler,
Portalgatan 2 Uppsala. Cecilia ringer och bokar plats och tid.
Det finns två förslag till motioner till avelsföreningen, dessa kommer att läggas fram på
årsmötet.
Cecilia och Kjell ordnar med förtäringen.



Årets sommarpremieringen i Österbybruk 20/7.
Ansvariga för premieringen är Evert, Rolf, Bert och Cecilia.
KBI kommer att kunna göras på platsen. Ronny Johnsson Domare Jan-Sivert Antonsson
ringsekreterare.
Som vanligt är det flätning kl 9.00 och premieringen startar kl10.00.



Resan till Belgien 26/7-30/7
Fortskrider än så länge enligt planerna, vi har fått in en offert där resan kommer att
kosta ca 4600kr/deltagare. Vi behöver ha minst 40 deltagare för att resan ska bli av.



Upplands Ardennerklubb har fått i uppdrag att ordna årets Avelskonferens.
Denna planeras till den 16/11 eller den 23/11, beslut fattas vid ett senare tillfälle.
Det finns förslag på att vi lägger avelskonferensen på Jälla,
där vi startar i ridhuset med kaffe och smörgås.
Sedan ska ett antal hästar av olika typ och modell visas upp och bedömas.
Deltagarna ska kunna diskutera hur hästarna ser ut och vad man bör tänka på i avel med
dessa individer för att förbättra avkomman.
Sedan ordnas det lunch för deltagarna, det gavs som förslag att Gulli Sundin ordnar
maten, hon kommer att undersöka detta och meddela styrelsen.
Efter lunchen finns tid för diskussioner och grupparbeten.
Kaffe och kaka innan avslutad dag.

Cecilia fick i uppdrag att kontakta Jälla för att undersöka möjligheten att använda deras
lokaler, Cecilia och Evert kommer då att åka dit innan för att rekognosera.




Övriga frågor.
Medlemstidningen.
En utgivningsplan är nu fastställd till 3 nummer/år med utgivning i
Februari- Fokus på Skogsdagen och Årsmötet, även inför betäckningssäsongen.
Maj- Fokus på Sommarpremieringen.
November.
Det beslutades även att i detta nummer av medlemsbladet ta upp vilka hingstar som finns i
länet, för att underlätta för sto ägare.



Mötet avslutas.

Sekreterare:_____________________________________________
Cecilia Birgersson

Ordförande:_____________________________________________
Evert Landberg

