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1. Mötet öppnas och Cecilia Birgersson hälsar alla välkomna.
2. Mötet väljer Cecilia Birgersson till ordförande av mötet.
3. Frågan om mötet utlysts i behörig ordning besvaras med JA.
4. Premieringarna 2015 och 2016
En lyckad premiering genomfördes i Österby Bruk. 38 hästar anmälda med bara ett fåtal strykningar.
Genomgång av vad styrelsen kommit fram till och beslutats inför nästa år gällande premieringen.
Premieringen 2016 kommer att ske lördagen den 23/7, Ronny Johansson är redan tillfrågad.
Cecilia meddelar att hon nu är vår representant i länskomittén för sommarpremieringarna. Hon har
varit på möte och det har skickats in till SH om att de vill ha två premieringar även nästa sommar.
Den andra kommer att ske den 11/9 i Salsta, Nordsvenskarna står för det arrangemanget.
Gällande de 70 kr per häst som betalas ut från SH kommer from nästa år gå till kommittén istället för
till respektive klubb. Klubbarna får sedan göra anspråk till kommittén på hur mycket pengar de anser
att de vill ha.
5. Aktiviteter 2016
16/1 kl 10.00 hemma hos Jennie och Agne Pettersson kommer det att ske en läderlagnings kurs med
Sten Johansson som instruktör. Även Janne Lundell kommer att finnas på plats för att visa hur man
splitsar ex. grimskaft. Anmälan görs till Jennie på 0708-66 76 26.
17/2 kl 18.00 hemma hos Anders Thorell kommer det att vara en träff i stamforskning/avel. Anmälan
görs till Anders på 0702-39 44 50.
20/2 Skogsdag i Torsviudd, Ivan ordnar denna dag med hjälp av klubben.
5/3 Skogsdag i Tierp, Cecilia och Kjell ordnar denna dag med hjälp av klubben.
11-13/3 Hingstpremiering Grevagården.
7/4 kl 18.00 Årsmöte på studiefrämjandet i Uppsala.
23/7 Sommarpremieringen Österby Bruk
- Cecilia och Bengt skall titta på om vi kan få till någon form av resa till någon av våra grannläns
klubbar när de skall ha flätträff/ visning.

- Agne föreslår att ha visningskurs. Styrelsen får i uppdrag att titta på detta.
- Rolf/ Cecilia/ Matilda tar upp frågan om att träffas och rida/ köra på en dagstur med avslutning vid
grillen. Detta tas upp på årsmötet.
6. Familjemedlemskap
Frågan har ställts av medlemmar. Beslutas att avvakta avelsföreningens arbete. Tas upp igen på
årsmötet.
7. Övriga frågor
- Anders Thorell tar upp att han fått frågan av någon som har gamla redskap som denne vill bli av
med.
- Frågan om vad man skall ta betalt om man vill annonsera på hemsidan men ej är medlem. Styrelsen
tittar på detta.
- Olle Thorell tar upp frågan om man inte kan ha en höstfest där man under lättare former kan dela
ut priser och äta god mat. Styrelsen får i uppdrag att titta på detta.
- Rolf föreslår att vi skall titta på att få till någon form av kadrilj som man kan ha och visa upp vid våra
arrangemang.
- Cecilia tar upp att det vore bra med en yngre ungdomsrepresentant. Frågan ställdes till Matilda.
Detta tas upp på årsmötet då val skall göras.
- Cecilia tar upp att klubben skulle behöva ha en försäkring som gäller vid våra arrangemang. Hon har
varit i kontakt med LF som skall titta på detta. Styrelsen får ett JA av närvarande att teckna en lämplig
sådan.
8. Klubbens hovslagare Jocke Arndt håller föredrag om hovar och benställningar.
9. Prisutdelning
Vandringspris för bästa 3 årssto delas ut till Lizzma ägd av Bengt och Jane Öberg
Evert Landbergs Hederspris till bästa 3 årssto i Uppland delas ut till Lizzma ägd av Bengt och Jane
Öberg
Vandringspris till bästa fölsto delas ut till Primula Veris ägd av Cecilia Birgersson
Olle Thorell delar ut vandringspris till bästa stamboksförda sto till Primula Veris ägd av Cecilia
Birgersson
Cecilia delar ut tackpris till Kjell Sjöström och Gulli Sundin från klubben för att det ställer upp och
fixar mat vid våra arrangemang.
10. Mötet avslutas.
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