
Protokoll fört vid Upplands Ardennerklubbs höstmöte  2014-11-26 hos Studiefrämjandet i 

Uppsala. 

 
Närvarande: Ivan Eriksson, Gunilla Söderberg, Cecilia Birgersson, Jessica Skantz, Kjell Sjöström, Anders Meijer, 

Rolf Arvidsson, Bert Nonnen, Carola Sahlin, Jennie Pettersson, Agne Pettersson, Sten Johansson, Jan 
Sundberg, Cecilia Johansson, Sanna Arndt, Jocke Arndt, Tore Wiklund, Margareta H Karlsson, Ann-Kristin 
Lindberg. 

 

1. Mötet öppnas och Rolf Arvidsson hälsar alla välkomna.  

 

2. Mötet har en tyst minut för att hedra Evert Landbergs minne. 

 

3. Mötet väljer Rolf Arvidsson till ordförande av mötet. 

 

4. Frågan om mötet utlysts i behörig ordning besvaras med JA. 

 

5. Premiering 2014 och 2015. Vid årets premiering utsågs Evert Landbergs sto Silhuette av 

Mossagården till årets bästa 2 års sto.  

 

Inför premieringen 25/7 2015 är en premieringskommitté utsedd av styrelsen bestående av 

Rolf Arvidsson, Eva Wennberg och Cecilia Birgersson. Läns-/distriktskommittén har tillstyrk 

Österbybruk som förslag på premieringsplats, SH fattar sitt beslut i december och meddelar 

vår kontaktperson, Cecilia Birgersson. 

Vi ser fram emot en fin premiering med förhoppningsvis 6 fölston. 

 

6. Skogsdag 2015. Kjell Sjöström och Cecilia Birgersson får ansvara för detta arrangemang, med 

hjälp från klubben. Datum för skogsbruksdagen beslutas senar av styrelsen.  

Beroende på hur vintern blir kan vi få en skogsdag hos Ivan Eriksson, närmare information 

kommer att meddelas till medlemmarna. 

 

7. Vårbrukardag 2015, Förslag på platser är Alunda, Rimbo och Hagby/Vallby. Styrelsen får i 

uppdrag att besluta om plats. 

 

8. Höstbrukardag med plöjning med häst och veterantraktorer i Tierp 2015. Mötet beslutar att 

genomföra detta och styrelsen återkommer med mera information. 

 

9. Styrelsen informerar om inköpet av ett högtalarsystem. 

 

10. Övriga frågor. 

 

1. KBI träning inför premieringen, möjlighet att träna finns hos Rolf Arvidsson för mera 

information och bokning av träning kontakta Rolf. 

2. Förslag på plöjningskurs. Mötet beslutar att ge Cecilia i uppdrag att undersöka 

möjligheterna att anordna detta. 

3. Medlemmarna i Upplands Ardennerklubb är inbjudna via Cecilia Hamilton att delta i en 

kurs i föreningsarbete som hålls i samarbete med studiefrämjandet i Uppsala den 11/1 

2015 kl 14:00 anmälan sker till Cecilia Birgersson. 

4. Jenny och Cecilia får i uppdrag av mötet att undersöka möjligheten att klubben ordnar 

egna profilkläder. 

5. Mötet beslutar att information om hästevenemang ska skickas via sms i fortsättningen 

för att minska kostnader och arbete för klubben. 



 

 

11. Mötet avslutas. 

 

 

________________________________________ 

Sekreterare Cecilia Birgersson  

 

Justeras: 

 

________________________________________ 

Ordförande Rolf Arvidsson 

 


