
Protokoll fört vid Upplands Ardennerklubbs styrelsemöte 2014-10-08 Valö 

 

 Ordförande Evert Landberg hälsar oss välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 Cecilia Birgersson vald till sekreterare för mötet. 

 Frågan om mötet utlysts i behörig ordning besvaras med JA. 

 Närvarande ledamöter, Evert Landberg, Rolf Arvidsson, Gunilla Söderberg, Kjell Sjöström 

och Cecilia Birgersson. 

 Styrelsens konstitution: Ordförande Evert Landberg , vald av årsstämman, Vice 

Ordförande Rolf Arvidsson, Kassör Gunilla Söderberg, Sekreterare Cecilia Birgersson. 

Årets premiering och ekonomi, styrelsen är nöjda  med arrangemanget  men hoppas på fler

  deltagande hästar till 2015 års premiering. 

 

 

Inkomster: 

Sponsorer 6500:- 

SH 1190:- 

Försäljning kataloger m m 560:- 

  

Utgifter: 

Mat i domartältet, skrivmaterial 391:- 

Mat från Simbadets camping 600:- 

Annons i ATL 125:- 

ID-koll + porton 600:- 

Reseers delt häst 250:- 

  

Summa summarum in 8250:- 

                                             ut 1966:- 

Resultat vinst 6284:- 

 

 

 Premiering 2015 tid och plats: Förslag på plats är Österbybruk, datum och domare är 

bokat 25/7 kl 10.00 Ronny Johnsson. Cecilia skickar in blanketten med förslaget till SH:s 

styrelse. 

 ASAH:s avelskonferens anordnas i år i Vetlanda, i samband med denna anordnas en 

ordförandekonferens, 15-16/11. Upplands Ardennerklubb skickar inga representanter i år. 

 Planerade aktiviteter: Klubben har inga aktiviteter planerade. 

 Planering av höstmötet: Cecilia ska kolla och om möjligt boka lokal till den 5/11-14. Gunilla 

och Cecilia ordnar förtäring till höstmötet. Kjell kommer att berätta om sin Forbonderesa. 

 Övriga frågor:  

 Klubben har blivit erbjuden att köpa högtalare med stativ och mikrofon av Peter Nyström, 

styrelsen beslutar att genomföra köpet. 

 Klubben har genom Cecilia blivit tillfrågad att delta i Tierps biblioteks konstutställning om 

hästar i olika former. Cecilia ska kontakta Björn Söderström och i samarbete med honom 

ordna detta. 

 Skyltar till våra olika hästevenemang, Cecilia ska ta kontakt med Tierps reklam och få 

prisuppgifter på detta. 

 

 

 Mötet avslutas. 

 



 

Sekreterare:_____________________________________________ 

Cecilia Birgersson 

 

 

Ordförande:_____________________________________________ 

Evert Landberg 

 

 

 


