
Protokoll fört vid Upplands Ardennerklubbs styrelsemöte 2013-05-21 Gryttjom 

 
Närvarande: Evert Landberg, Eva Wennberg, Gunilla Söderberg, Cecilia Birgersson, Kjell Sjöström. 

 

 Ordförande Evert Landberg hälsar oss välkomna och förklarar mötet öppnat. 

Cecilia Birgersson vald till sekreterare för mötet. 

 

 Vårbrukardagen 1/6 Hagby 

Kjell och Cecilia kommer med två respektive en hästar, Jennie och Agne har en häst, totalt 

fyra hästar. Rolf kommer med en såmaskin och vält, Agne har en såmaskin. 

 

Gunilla och Eva har ansvaret för serveringen, korv och bröd mm kommer att beställas 

genom Kjell och Gulli. Gunilla bakar rulltårtor. 

 

Jennie och Agne ordnar med skyltning 

 

Cecilia och Jennie ordnar funktionärsvästar med Upplands Ardennerklubbs logga på. 

 

 Flätnings och visningsträffar sommaren 2013 kommer att ordnas  den 25/6 kl 18.00 hos 

Kjell Sjöström i Gryttjom Tierp och den 3/7 kl 18.00 hos Ivan Eriksson Torsviudd 

Enköping. 

 

 Premiering 20/7 i Österbybruk.  

Sista anmälningsdag är 19/6. Rolf beställer mat till domaren och sekreteraren vid 

simbadet som förra året. 

Styrelsen beslutade att en reseersättning på 250 kr/häst skall utgå till de medlemmar som 

deltar med häst vid premiering eller annat evenemang som klubben anordnar. 

 

 Annons i ATL angående premieringen. Eva ordnar en annons som kommer i ATL den 7/6 

med information om anmälning till SH via mail eller brev, samt att Ronny Johnsson är 

domare. 

 

 Cecilia arbetar vidare med medlemsbladet  så att detta kommer ut till medlemmarna i 

slutet av maj. Styrelsens förslag på innehåll är, Flätnings och visningsdagarna, information 

om vårbrukardagen samt avelskonferensen. 

 

 

 Avelskonferensen 16/11 vid Jälla.  

Styrelsen arbetar vidare med detta projekt och undersöker vilka hästar som ska visas och 

hur många som behövs. 

 

 Övriga frågor. 

 

 35 års jubileum. Styrelsen kom med ett förslag om en jubileumstidning för att kunna 

sponsra en höstfest eller liknande. Styrelsen jobbar vidare med detta. 

 

 

 Gunilla har blivit inbjuden att delta vid SH´s årsstämma och kommer att informera oss om 

detta vid senare tillfälle. 



 Cecilia och Eva kommer att ordna inplastade skyltar som ska kunna återanvändas vid våra 

olika evenemang. 

 

 Mötet avslutas. 

 

 

Sekreterare:_____________________________________________ 

Cecilia Birgersson 

 

 

Ordförande:_____________________________________________ 

Evert Landberg 

 

 

 


