Styrelsemöte Upplands Ardennerklubb.

Gryttjom 19/11-14

Närvarande, Kjell, Ivan, Gunilla, Carola, Jennie, Rolf, Cecilia.


Rolf, vice ordförande, öppnar mötet.



Rolf har besökt Britt och informerar om nuläget.
Rolf har varit i kontakt med Tord och Birgitta och frågat om de kan tänka sig att delta på
vårt höstmöte, för att informera om Everts bortgång. Rolf kontaktar Tord och Birgitta igen
för att bekräfta att de har möjlighet att delta vid höstmötet 26/11.
Rolf informerar styrelsen om Evert och Britts önskemål angående hästar och stamböcker.
Cecilia kontaktar Britt angående stamböckerna och informerar om möjligheten att
annonsera på hemsidan.
Rolf kontaktar Tord och talar om att det kan finnas intresse inom klubben av att köpa selar
med mera.



Ska Upplands Ardennerklubb starta en fond till Everts minne? Rolf har tagit upp ämnet
med Britt som var positiv till förslaget.
Rolf kontaktar avelsföreningen för vidare information om hur vi går tillväga.
Styrelsen avvaktar information från avelsföreningen angående tillvägagångssättet och
upprättandet av minnesfonden.
Styrelsen beslutar att Upplands Ardennerklubb ska bidra med max 5000 kr till fonden.



Jennie kommer att skriva ett minnesord och även där informera om att vi vill starta en fond
för att gynna avelsarbetet. Jennie tar kontakt med Victoria Freij inför publicering i nästa
ardennernytt.
Jennie skickar korrektur till styrelsen innan tryck.
Cecilia lägger ut Jennies minnesord på hemsidan.



Styrelsen beslutar att sätta in 1000:- till barncancerfonden i Upplands Ardennerklubbs
namn till minne av Evert.



Kallelsen
Mötet kommer att inledas med en minnesstund för vår hastigt bortgångne ordförande,
bifoga dagordningen.
Cecilia ordnar utskick av kallelsen till den 20/11-14



Skogsbruksdag, 2015, det finns förslag på att vara i Tierp som tidigare år, att vara hos
Gunilla, hos Jennie, hos Rolf men det beror på hur vintern blir och om det finns hugget
virke. Beslut tas på höstmötet.



Premieringen 2015 är bokad och datum fastställt, domare bokad Ronny Johnsson, styrelsen
utser en kommitté bestående av Rolf, Eva och Cecilia som ansvarar för denna.
Cecilia tar över kontakten med SH. Cecilia kontrollerar med SH om premieringsplats.



Vårbrukardag 2015 vart och när? Beslut tas på höstmötet.



Höstbrukardag med plöjning 2015? Beslut tas på höstmötet.



Ivan från valberedningen deltar i mötet för att förhöra sig om våra tankar om framtida det
arbetet i styrelsen och informera om valberedningens arbete och arbetsgång.



Inför höstmötet ordnar Gunilla smörgåstårta och kaffe, tallrikar, muggar och bestick, Carola
bakar rulltårta, Cecilia ordnar kaffe. Rolf tar med ljus.

Mötets Ordförande

Rolf Arvidsson

Sekreterare

Cecilia Birgersson

