Styrelsemöte 2015-09-08

Studiefrämjandet, Uppsala

Närvarande: Cecilia Birgersson, Rolf Arvidsson, Gunilla Söderberg, Kjell Sjöström, Carola Sahlin, Sanna
Arndt
Inbjudna: Cecilia Hamilton, Premierings länskommitté

1. Cecilia Birgersson hälsar välkomna.
2. Cecilia Hamilton, premierings länskommitté informerar om sommarpremieringarna.
3. Sommarpremieringen Österbybruk 2015
Ekonomiskrapportering görs av Gunilla Söderberg. Resultatet blev +12760 kr. Väldigt bra!
Utvärdering:
I det stora hela en mycket lyckad dag, 38 anmälda hästar med fyra strykningar.
Det var bra och det som behöver förbättras till nästa år:
- Anvisa besökarna om vart de skall befinna sig när premieringen pågår.
- Parkeringsvakt som hänvisar fordon till lämplig plats.
- Anvisa plats att träna sin häst innan visning.
- En ringmaster behövs för att se till att rätt häst står på tur för att komma in i ringen.
- Vi ska försöka leta sponsorer tidigare nästa år, alla är välkomna att hjälpa till!
- Lotteriet, uppskattat men skall tittas över och se om vi kan hitta en annan ordning då det blev
knappt med tid i pausen för dragningen.
- Flera fråga efter att kunna köpa muggar/ nyckelringar egentligen saker inte så mycket
profilkläderna. Gunilla tittar om det finns att beställa och tar prisuppgift för senare beslut.
- Vi skall till nästa år införa arbetsgrupper med varsitt arbetsområde för att underlätta att alla vet vad
de skall göra. Gruppansvariga utses vid senare tillfälle. Det som bestämdes vara att Sanna Arndt skall
vara fika ansvarig.
- Fika försäljning var mycket uppskattat, det kommer att ske nästa år också då utökar vi från bara
smörgåsar till att även erbjuda någon form av dopp till kaffet typ dammsugare eller dylikt, det skall
även finns någon form av kolsyrefri dricka.
- Vi skall genom sms tjänsten och medlemsbladet söka funktionärer tidigt under nästa år för att bli så
många som möjligt.
- Vi skall göra en karta att ha vid anmälan så folk ser vart de olika plasterna är.

- Vi beslutade att de personer som visar häst under premieringen inte skall behöva ha något
ansvarsområde då det kan bli väldigt stressigt.
- Det kommer nästa år även att finnas någon form av avgränsning i mitten av visningsplatsen.
Nästa år är förslaget lagt att premieringen i Österby är lördagen den 23/7-2016. Ronny är redan
tillfrågad.
4. Kommande aktiviteter:
- Plöjningsdag i Gryttjom,Tierp lördagen den 24/10 kl 10.00 Hästar och veteran traktorer.
Idag vet vi om att Cecilia kommer med sitt ekipage, Kjell med sitt och Jonas Karlsson med sitt SM
ekipage. Fler önskas då det i år är Klubben som står för arrangemanget.
Vi skall sälja profilkläder och ha information om klubben.
Kjell meddelar om det behövs mera arbetskraft.
Cecilia ser till att arrangemanget kommer ut på fb.
- Inkommit önskan från Jennie Pettersson om att ha någon form av kördag. Förslagsvis under
november.
Kjell, Jennie Pettersson och Janne Lundell utses att sköta detta.
Cecilia pratar med Jennie om vi kan vara där och hennes medverkan.
Kjell prata med Janne om hans medverkan.
Rolf föreslog samarbete med Nordsvenskarna.
- Carola framför önskan om att ha någon form av stamtavleforskningsträff under januari/ februari.
Tar kontakt med Anders Thorell och ser om han kan tänka sig vara träffledare och ett bra upplägg.
- Skogsdag 2016 senvinter/ vår. Förslag på platser Tierp och om Ivan Eriksson ska hugga nått som i
våras. Tas upp under höstmötet.
5. Planering höstmöte:
Lokal bokad till den onsdagen 11/11-15 kl.18.00 på studiefrämjandet i Uppsala.
- Sanna pratar med Jocke Arndt om att komma och hålla ett ca halvtimmes långt föredrag om
hovslageri och benställning.
- Inbjudan skickas ut till de som skall få sina priser, detta görs i samband med kallelsen till Höstmötet.
Det rör Bengt och Jane Öberg och Cecilia Birgersson.
- Enklare förtäring kommer serveras. Detta fixar Gunilla och Sanna.

6. Kassören har ordet.

- Det finns idag 21700 på plusgirot och 6000 i kassan.
- Pengar från studiefrämjandet för förra året på 1128 kr har ej kommit in. Gunilla kontaktar dem.
- Redovisning för årets skogsdag har ej inkommit. Om överskott blev skulle det till klubben. Kjell
kollar upp det.
- Ansökning av aktivitetsstöd från Ardennerklubben skall göras. Man får 1000 kr per aktivitet dock
högst 3000 kr per år. Cecilia och Carola fixar det.
7. Profilkläder:
- Det skall läggas ut på hemsidan med bilder och priser att köpa profilkläder. Det finns t-shirts, kepsar
och kassar, kostar 100 kr/ st. Säljansvarig är Gunilla.
- Vid nästa tillfälle som blir för inköp av nya profilkläder skall detta tittas över om vi kan hitta en butik
i området att beställa ifrån där man kan gå in och titta och prova istället. Styrelsen tar detta beslut.
8. Vandringspriser, statuter:
- Det fastställs att om man har tre inteckningar i ett pris tillfaller detta då den personen och priset
upphör. I år kommer priset för fölsto att försvinna då Cecilia Birgersson har tre inteckningar i detta.
- Vid prisutdelningen skall det även ges en blombukett, i år rör det sig om två. Carola fixar dessa.
- Det skall tas fram ett statut för det nya priset i Everts minne. Carola tar fram ett förslag som skall
godkännas av styrelsen.
- Förslag om ett körpris har tagits upp tidigare av Kjell. Ett tänkligt förlag kan vara att Upplands
Ardennerklubb delar ur ett pris till bästa körhäst på brukskörnings DM. Diskuteras vidare.
Redan idag uppmuntrar klubben till deltagande med häst vid våra olika evenemang genom att betala
ut 250 kr/ tillfälle i form av reseersättning.
9. Frågor från medlemmar:
- Jennie har inkommit med en del frågor som vi besvarar:
Det beslutades om att det blev avels konferens istället för 35-års jubileum.
Det känns svårt att veta hur man skall få till ett utskick till de i länet med ardennerhäst men som inte
är medlem. Länskommittén försöka nå ut till så många hästägare som möjligt i respektive ras. Mer är
nog svårt i dagsläget.
Det skall komma en uppdaterad medlemslista i medlemsbladet.
Det skall göras en presentation av styrelsen i medlemsbladet.
Minnespriset efter Evert är redan klart. Det delas ut ett hederspris till bästa tre års sto i Uppland,
detta delas ut på höstmötet.
Minnesordet Jennie skrivit, skall läggas ut i arkivet.

Tryck av pins är ej aktuellt, vi har lotteri på premieringen istället.
Det finns ett beslut på att resersättning om 250 kr skall betalas ut till medlemmar som medverkar vid
våra aktiviteter med häst, tyvärr har det av någon anledning tidigare missats att införas i protokoll.
Det har varit bilder från utställningen i medlemsblad Mars 2015.
Familjemedlemskap ej aktuellt i dagsläget. Medlemmar kan ta upp det som förslag på årsmötet.
Angående att punkten i dagordningen gällande tidigare protokoll. Det justeras sedan godkänns det av
revisorerna. Finns sedan på hemsidan tillgängligt för alla.
Cecilia kommer att sammanfatta ett svar till Jennie.
10. Övriga frågor:
- Cecilia visar ett utdrag från Viktoria Freij om hur reportaget från Österby kommer att se ut i
Ardenner nytt.
- Förslag till vad som skall stå i nästa medlemsblad:
Premieringen
Plöjning -14 och -15
Profilkläderna
Presentation av styrelsen
- Togs upp hur utskicken via sms skall skötas. Idag gör Jennie detta, dock vore det kanske bättre att
någon i styrelsen gör det. Förslag att Carola skall ta över.
- Carola tog upp frågan om att kolla upp intresse för att köpa vitt visningsset. Carola har haft kontakt
med en tjej via fb som kommer att ta fram ett set för att kunna visa och ge en prisuppgift.
11. Mötet avslutas.

__________________________________________________________________________
Ordförande Cecilia Birgersson
___________________________________________________________________________
Sekreterare Carola Sahlin

