Styrelsemöte Upplands Ardennerklubb 25-02-2015 Tillinge-Mälby.
Närvarande
Rolf Arvidsson, Kjell Sjöström, Gunilla Söderberg, Cecilia Birgersson, Ivan Eriksson
1. Rolf hälsar välkomna och öppnar mötet.

2. Rapporter:
Skogsdagen i Torsvi: Ivan informerar om skogsdagen och den var välbesökt ca 200
besökare, den var väldigt välorganiserad och uppskattad av besökare och kuskar.
Utbildningsdagen med SH: Cecilia och Gunilla informerar om dagen.
Röros resan: Kjell berättar om sin tredje resa till Röros.
Evert: Klubben har mottagit ett tack kort från Britt Landberg, detta kommer att bifogas
med protokollet.
Gunilla får i uppdrag att fortsätta arbetet med att undersöka möjligheterna till en
minnesfond i samarbete med avelsföreningen.
Profilkläder: Styrelsen beslutar att Jennie och Cecilia får förtroendet att bestämma
vilken leverantör vi ska använda oss av i vårt arbete med att ta fram profilkläder med
klubbens logga, pikétröjor, kepsar, varselväst/huggarväst, samt premieringsskjorta.
Detta ska visas upp vid årsmötet och då ska medlemmarna få möjlighet att beställa.

3. Kommande aktiviteter:
Skogsdagen i Tierp 7/3: Kjell och Cecilia informerar om hur arbetet går. I dagsläget är
det 6 eller 8 hästar som kommer. Styrelsen beslutar att frivilliga donationer kommer
att tas emot vid serveringen, i år serveras kaffe, korv och kolbullar.
Annonseringen kommer att ske med hjälp av skyltar samt facebook som tidigare år.
Cecilia har haft kontakt med UNT, de är informerade om skogsdagen.
Skogsdagen kommer att starta med samling och info för kuskar kl 9.30 och för
allmänheten kl 10.00.
Rolf kommer att undersöka möjligheten att trycka upp pins med ardenner på för
försäljning inför skogsdagen samt inför framtida evenemang.
Plöjningskurs: Cecilia informerar om hur arbetet gått hittills, det finns ett förslag från
vår eventuelle instruktör på ett kursupplägg med begränsat deltagarantal och till en
självkostnad av 200kr per person. Styrelsen beslutar att detta är rimligt och Cecilia får
fortsätta att arbeta med kursen och upplägget tillsammans med instruktören. Förslag
på kursdatum är helgen 16-17 maj.
Vårbrukardag: Styrelsen beslutar att frågan ska tas upp på årsmötet.

Premieringen 25/7 2015
Cecilia ska kontakta Britt Landberg och hämta det material som finns kvar på
Bogärdet, Prisrosetter, tältet, mm.
Bert Nonnen har hämtat bänkarna tidigare och de förvaras nu hos honom.
Eva Wennberg ansvarar för id-kontrollen och sekretariatet.
Rolf undersöker möjligheten att trycka upp pins för försäljning.
Cecilia tar kontakt med tidigare sponsorer.
4. Årsmöte 8/4 2015 Studiefrämjandet portalgatan 2 Uppsala.
Lokalen är bokad från kl 18.00, Gunilla är ansvarig för förtäringen. Cecilia skickar ut
kallelsen och inbetalningskort till medlemmarna i samband med ordinarie
medlemsutskick senast den 16/3
5. Ersättningar:
Ersättningar till medlem som deltar med häst vid aktivitet som klubben anordnat utgår
som tidigare beslut tillsvidare med 250kr per häst.
Mötet beslutar även att ge Carola, Gunilla och Cecilia ersättning för
anmälningsavgiften till SH:s utbildningsdag.
Ersättningar till medlemmar för resersättningar ska tas upp som en punkt på årsmötet.
6. Övriga frågor:
Ivan Eriksson sammankallande i valberedningen informerar om att fyllnadsval efter
Everts bortgång samt två nya suppleanter kommer att göras på årsmötet.
Cecilia informerar kort om utställningen på Tierps bibliotek och att Upplands
ardennerklubb och Björn Söderström fick mycket beröm av arrangören för vårt arbete.
7. Mötet avslutas.
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