
Protokoll fört vid Upplands Ardennerklubbs årsmöte 2015-04-08 hos Studiefrämjandet i Uppsala. 

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

Rolf Arvidsson, Eva Wennberg, Agne Pettersson, Sanna Arndt, Joakim Arndt, Mia Axelsson, Maths Ohlsson, Olle 
Thorell, Anders Thorell, Sten Johansson, Janne Lundell, Alvar Wåhlin. 

 

1. Stämman öppnas och Rolf Arvidsson hälsar alla välkomna. Kort presentation av 

mötesdeltagarna. 

 

2. Stämman väljer Rolf Arvidsson till ordförande av stämman. 

 

3. Frågan om stämman utlysts i behörig ordning besvaras med JA. 

 

4. Cecilia Birgersson utses som sekreterare för stämman. 

 

5. Röstlängden fastställdes. 

 

6. Justeringsmän jämte ordförande till stämmans protokoll utses Sten Johansson och Joakim 

Arndt. 

 

7. Styrelsens förvaltningsberättelse godkändes. 

 

8. Revisorernas berättelse upplästes av Sten Johansson och godkändes av stämman. 

 

9. Balansräkningen fastställdes. Saldo vid årets slut 32 578kr. 

 

10.  Årsstämman tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen. 

 

11.  Medlemsavgiften fastställdes till oförändrat 100 kronor. 

 

12.  Verksamhetsplanering 2015:  

 

 Den 16 maj kl 10.00 anordnar klubben en plöjningskurs i Strömsberg, Tierp, med Jonas 

Karlsson som instruktör, antal deltagare är begränsat till 10 stycken och stämman 

beslutar att betala Jonas 2000kr som instruktörsarvode. Cecilia Birgersson får i 

uppdrag av stämman att undersöka om klubben kan få ekonomiskt bidrag från 

studiefrämjandet. Anmälan sker till Cecilia Birgersson. 

 Vårbrukardag uteblir i år om inget förslag kommer från medlemmarna. 

 Sommarpremiering i Österbybruk 25 juli. Premieringskommittén består av Rolf 

Arvidsson, Eva Wennberg och Cecilia Birgersson.Flätning av ardenner sker som vanligt 

kl 9.00, KBI bana kommer att finnas, Eva Wennberg och Gunilla Söderberg ansvarar för 

sekretariatet. I år kommer vi att ordna någon form av servering då stallcaféet inte är i 

drift, detta innebär att vi kommer att behöva flera engagerade personer denna dag. 

 Höstdag i Gryttjom, Tierp, 24 oktober. Kjell Sjöström och Cecilia Birgersson ansvariga. 

Det kommer att vara plöjning med häst och veterantraktorer. 

 

13.  Inga inkomna motioner. 

 

14. Val av ledamöter till styrelsen.  

 



Fyllnadsval Carola Sahlin 1 år. 

Rolf Arvidsson och Eva Wennberg, 1 år.  

Gunilla Söderberg och Kjell Sjöström omval 2 år.                                                                                                                            

Suppleanter: Sanna Arndt 2 år nyval, Janne Sundberg 1 år nyval. 

 

15.  Cecilia Birgersson valdes till ordförande. 

 

16.  Val av revisorer och revisorssuppleant.  

 

Omval av Sten Johansson och Ann-Kristine Lindberg som ordinarie samt av Cecilia Johansson 

som suppleant. 

 

1. Val av valberedningen, 

 Sammankallande Ivan Eriksson 3 år, Eva Wennberg 2 år, Agne Pettersson 1år. 

 

17.  Övriga ärenden.  

 Olle Thorell informerar om att ett vandringspris till Bästa stamboksförda sto i 

Uppland kommer att delas ut på höstmötet, detta pris behålls sedan under 1 år av 

mottagaren. På höstmötet delas även ut vandringspris till bästa 2 åring, bästa 3 

åring och bästa fölsto, även dessa priser behålls under 1 år av mottagaren. 

 Evert Landbergs minnesfond. Klubben har beslutat att undersöka möjligheten att 

starta en fond till minne av Evert Landberg, denna idé stöds av Britt Landberg. 

Anders Thorell informerar om hur de gick tillväga vid starten av Karl-Gunnars 

minnesfond. Stämmans förslag på vad fonden ska stödja är, Avel, Körhäst, ett 

förslag är att dela ut det var femte år till en person som gjort ett lyckat 

avelsarbete. Styrelsen får i uppdrag att arbeta vidare med projektet. 

 Anders Thorell visar bilder och berättar om resultatet från årets hingstpremiering 

på Grevagården. 

 Profilkläder visas upp och kan beställas under mötet och för senare beställning 

kontaktas Jennie Pettersson. 

18.  Stämman avslutas. 

 

 

________________________________________ 

Sekreterare Cecilia Birgersson  

 

Justeras: 

 

________________________________________ 

Ordförande Rolf Arvidsson 

 

 

________________________________________ 

Sten Johansson 

 

 

________________________________________ 

Joakim Arndt     


