Styrelsemöte

måndagen den 29 juni 2015 kl 18.00 i Skämsta, Tierp

Närvarande: Cecilia Birgersson, Carola Sahlin, Gunilla Söderberg, Kjell Sjöström, Rolf
Arvidsson, Sanna Arndt och Jan Sundberg

1. Cecilia hälsar välkomna och öppnar mötet.
2. Val av sekreterare: Carola Sahlin blir vald.
Val av vice ordförande: Rolf Arvidsson blir vald.
3. Beslutas att det tisdagen den 7/7 kl 18.30 skall vara flätnings och visningsträff
hemma hos Bengt och Jane Öberg i Stadsgånsta, Enköping. Eget fika medtages. Man
kommer att kunna köpa bast på plats. Jennie kommer göra sms utskick till alla
medlemmar om detta.
4. Diskussioner och beslut angående sommarpremieringen den 25/7
- Beslutas att sekretariatet skall skötas av Gunilla och att hon skall ta kontakt med Eva
Wennberg och se om hon kan bistå med hjälp som hon gjort tidigare. Eva sköter idkontrollen i så fall.
- Beslutas om träff på fredagen den 24/7 ca. 15.00 för iordningställande av
premieringsplatsen. De som kommer är Cecilia, Rolf, Carola med man (Peter), Bert och
Jan. Eva Hjelm kommer även för att hjälpa till med spilt byggandet.
- Virke fixas av Rolf
- Tält och bänkar tar Cecilia med.
- Stolpar + rep + vatten till vattning för stolparna till visningsgången tar Rolf med.
- Vagn till KBI tar Cecilia med.
- Skruv fixa Jan och Bert.
- Skruvdragare tas med av de som skall bygga.
- Rolf pratar med Cecilia Hamilton om hur många hon tror av nordsvenskarna som vill ha
spiltplats så slipper vi bygga mer än vad som används.
- Rolf meddelar även Cecilia Hamilton om att hon får ta med det material som behövs
för att deras ekipage skall kunna genomföra körprov. Vi kan erbjuda KBI vagnen.

- Ronny kommer att kvällen innan tala om när han vill ha KBI och körproven beläggs, före
eller efter visningen.
- Rolf kollar upp hur det fungerar med användandet av toaletterna.
- Fika kommer att säljas. Smörgås + dricka för 40 kr. Smörgåsarna kommer att bres
kvällen innan av Cecilia, Carola och Inger (Rolfs fru). De gör 25 smörgåsar var. Cecilia
skall fixa bröd genom sin man Magnus från bageri i Gävle. Smörgåsarna skall bestå av
smör, skinka, ost och sallad, detta köps av de som skall göra i ordning, kvitton tages och
lämnas till Gunilla.
Sanna kommer att sköta försäljningen som kommer att vara utanför el rummet och tar
med en pumptermos med kaffe och sedan kommer kaffe att kokas på plats. Sanna köper
även mjölk, socker och fixar även te. Gunilla kommer att köpa dricka, det som blir över
kommer köpas av Kjell efter premieringen. Gunilla inventerar vad klubben har i
mugg/sked/servett väg och köper om något saknas. Det kollas på fredagen om det finns
bord att låna på plats annars meddelas Sanna som tar med ett.
- Gunilla köper in och ordnar lunch till domarna. Potatissallad och rostbiff.
- Mat kommer att intagas på fredagskvällen av domarna och de som jobbat med
uppsättningen. Rolf bokar detta på café tolvan som tidigare. 8 personer.
- Cecilia kollar igen om Jan Sivert kan komma med som ringsekreterare annars är Rolf
det.
- Mätningsman. Jan Sivert brukar vara om han kommer annars frågar Sanna om Jocke
kan vara. Ronny har med mätinstrument. Mätningen omfattar höjd, bröstomfång och
skenbensomfång.
- Cecilia gör ett nytt ställ till prisrosetterna då det gamla inte hittats. Carola tar med
ett mindre bord att lägga priserna på.
- Cecilia tar med den nya banderollen som sätts upp på lämpligt ställe.
- Cecilia visade på små runda placketter med en ardenner på som hon fått en hel kartong
med av Britt Landberg, plaketterna kommer att delas ut till alla deltagande ardenner
hästar.
- Det kommer att hållas ett lotteri, lotterna säljs i fiket och kostar 20 kr styck. Det
tros att man måste ha tillstånd för att ha ett lotteri och detta kollas upp av Jan och
anmäls om det behövs. Dragning kommer att ske efter sista startande häst. Priserna
kommer bla från granngården, hööks, tierps djur och lek.

Det har i år skrapats ihop många sponsorer och annonsörer av de duktiga tjejerna
Cecilia och Jennie. Jätte kul!
- Gunilla fick i uppdrag att se till att hederspriset för bästa avelssto som idag finns hos
Ivan lämnas tillbaka.
- Nummerlappar får hästägarna hålla med själva.
- Pris kommer att delas ut till bästa ardenner i varje klass.
- Skyltning kommer att göras ca 1 vecka innan och det sköter Cecilia om.
- Cecilia kontaktar UNT för att se om det går att få till ett reportage i tidningen innan
premieringen för att dra dit folk.
- Högtalaranläggningen finns hos Rolf som tar med den.
5. Profilkläder. Jennie skulle ha kommit med dessa idag men hon hade inte fått dem
ännu, skulle troligen komma i morgon onsdag. Det har beställts t-shirt, kepsar och tyg
kassar med klubbens logga på för försäljning. Dessa kommer att säljas i sekretariatet
på premieringen.
6. Beslutades att höstens plöjningsdag kommer att vara lördagen den 24/10 i Gryttjom.
7. Nämndes om pris för Upplands bästa stamboksförda ardennersto som skall delas ut
på höstmötet av Olle Thorell.
8. Diskussion om minnespris i Evert Landbergs namn.
Beslutades att införa ett hederspris för bästa 3-års ardennersto i Uppland. Detta
kommer att delas ut på höstmötet. Carola skall kolla upp vad det kan kosta med mindre
pokal eller en plakett med en gravyrplatta på som talar om att det är till minne av Evert
som hästägaren får behålla. Cecilia pratar med Britt Landberg och meddelar vad
klubben kommit fram till och ber om hennes godkännande.
9. Kjell föreslog att det skall införas ett körbarhetspris i någon form. Förslag om någon
form av körövning som visar att man har en välkörd häst och för detta kunna få ett pris.
Skall spånas vidare på och tas upp vid nästa möte.
10. Cecilia tog upp och visade en resväska full med diverse originalhandlingar och
fotografier rörande ardennerklubben som hon fått av Britt Landberg. Beslut togs att
Rolf skall prata med Anders Thorell om dessa och se om han under hösten vill komma
och gå igenom dessa tillsammans med styrelsen.

11. Mötet avslutas.

Ordförande Cecilia Birgersson

Sekreterare Carola Sahlin

