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1. Mötets öppnades 

2. Till ordförande väljs Cecilia Birgersson 

3. Rapporter: 

Skogsdag Torsvi: 

Lyckad dag, fint väder mycket besökare. 3 deltagande hästar, 2 ardenner och 1 nordsvensk 

Skogsdag Skämsta: 

Lyckad dag, mycket besökare trots den lite snöiga inledningen. 6 deltagande hästar alla ardenner. 

Fikaförsäljningen gick mycket bra. 

Läderlagningskursen: 

En mycket bra kurs. Lärorik o intressant. Sten var en mycket kunnig och pedagogisk instruktör. En 

fortsättning kommer senare. Ca 10 deltagare. 

Stamtäff hemma hos Anders Thorell. Trevlig kväll, intressant och lärorik. 4 deltagare. 

4. Kommande aktiviteter: 

– Vårbrukardag i Skämsta, Tierp. Tas upp som förslag på årsmötet. Datum sätts längre fram. 

– Flätnings/ visnings/ kursdag. Bengt Öberg hört av sig om att åka till Sörmlands Ardennerklubbs träff 

i början på juli. Forska vidare på detta och se om intresse finns. Presenteras på årsmötet. Alternativt 

att vi har en sedvanlig träff hos någon i klubben. Att ha en visningskurs kräver lite mera planering och 

kommer ev. ske ett annat år. 

– Premieringen i Österby 23/7 detta är bokat och klart, Ronny Johnsson kommer vara domare. Det 

kommer även att vara en andra premiering den 11/9 och den kommer hållas i Salsta, Vattholma 

domare där kommer vara Madeleine Beckman. Det kommer att utses en premierings kommitté på 

årsmötet. Planeringsmöte kommer att hållas längre fram. 

– Plöjningsdag i oktober, Kjell ansvarig 

– Höstmöte/ Höstfest. Förslag kommer att ges på årsmötet om ett kombinerat möte/ fest i tomtens 

stuga någon gång i november förslagsvis en lördag em. Kjell tar fram prisuppgift/ person. 

– Rid/ kördag skjuts på framtiden från styrelsens sida men tas upp som en punkt på årsmötet ifall 

någon annan vill anordna. 



– Kadrilj/ uppvisning skjuts på framtiden från styrelsens sida men kommer att tas upp som en punkt 

på årsmötet ifall någon annan vill. 

5. Planering av årsmötet 7/4 studiefrämjandet Uppsala 

– Ny ungdomsrepresentant kommer väljas på årsmötet, styrelsens förslag är Matilda Thörnqvist 

 – Fika, Gunilla gör smörgåstårta, Carola bakar något, Gunilla, Sanna och Rolf kokar kaffe. Carola fixar 

te. 

– Föreläsning/ underhållning. Cecilia pratar med Anders Thorell om han och ev. Olle Thorell kan prata 

om årets hingstpremiering på Grevagården. 

Ev. kommer Kjell att visa film som gjorts när han varit och kört timmer i Färnebofjärdens 

nationalpark. Kommer att ske vid senare tillfälle om filmen inte hunnit komma till årsmötet. 

7. Tas upp att reseersättningen som idag betalas ut till deltagande hästar vid våra evenemang på 250 

kr skall lämnas förslag om höjning på. Styrelsens förslag är att på premieringen kvarstår 250 kr men 

vid andra evenemang skall en höjning göras det diskuterades 500 kr, 1000 kr. Detta kommer att tas 

upp på årsmötet för beslut. Det kommer även tas upp som förslag att man kan få ersättning vid 

deltagande vid tävling, istället för körpris. Cecilia skall kolla upp med skatteverket vad som gäller vid 

utbetalande till medlemmar så att klubben inte kan komma att behöva betala skatter och 

arbetsgivaravgifter på grund av detta. 

8. Pris vid annonsering på hemsidan om man inte är medlem. Beslutades att man bara får annonsera 

om man är medlem. 

9. Profilprodukter: 

– Gunilla har kollat upp gällande muggar med klubbens logga på. Det billigaste var att man köper 108 

muggar och då kostar de 33 kr/ mugg i inköp inkl tryck. På detta tillkommer moms och frakt. Det 

känns som att vi måste ta så mycket betalt per mugg för att tjäna lite att det nog blir svårt att sälja så 

många där av kollar Gunilla upp vad det kostar för oss att köpa in nya muggar via avelsföreningen 

med deras logga på och tittar vad vi kan göra för förtjänst på dessa istället. Detta kommer att 

diskuteras vidare på nästa styrelsemöte. 

– Diskuterade även profilkläder. Frågan kom upp om man inte hittar på något man tycker passar från 

det ställe där vi beställt våra profilkläder.  Det finns ett tryck på P & T reklam i Tierp som man kan 

använda sig av, där kan man köpa kläder också och även komma med egna kläder och få tryck på. 

Det kan även göras som så att man får tillgång till klubbens logga och lämnar till ytterligare någon 

profilklädesbutik i ex Uppsala eller Enköping för att få de kläder man själv tycker passar. 

10. Priser: 

– Då vandringspriset för bästa fölsto som under förra året tillföll Cecilia Birgersson som fått tre 

inteckningar så beslutades det att i dagsläget inte införa något nytt pris. 

– Statutet för Evert Landbergs pris är klart och beslut togs att godkänna detta. 



– Körpris, har varit uppe till förslag även tidigare. Beslöts att ta det under ersättningspengen man kan 

få från klubben som beslutas om på årsmötet. 

– Idag finns det ett pris som heter Förtjänsttecken och är instiftat av Gunnar Eriksson. Då vi tittat på 

detta och sett att ingen insättning av pengar för detta pris har gjorts så har styrelsen beslutat att 

avveckla detta pris. 

11. Övriga frågor: 

– Carola har tidigare tagit upp att hon tittade på att genom en person kunna ta fram nya visningsset. 

Detta har gjorts och det som gick att få fram var så dålig kvalitet på så det kommer inte att bli något. 

– Rolf tar upp att han fått frågan från Real Gymnasiet i Uppsala om att komma till honom för att se 

hur det går till att sätta potatis med häst. Detta kommer att ske i början på juni. 

– Gunilla tar upp att det har blivit nya bestämmelser rörande klubbens PG. Så det skall ändras vilka 

som är firmatecknare var för sig. Styrelsen utser kassör Gunilla Söderberg och ordförande Cecilia 

Birgersson. Carola skriver ett styrelseprotokoll gällande detta och sedan måste beslut tas på 

årsstämman. 

– Cecilia tar upp frågan om försäkring. Hon har kollat upp och det verkar omöjligt att vi som klubb ska 

kunna teckna en ansvarsförsäkring som gäller vid våra evenemang.  Hon har varit i kontakt med JUF 

som har en försäkring idag men denna är inte möjlig för oss att teckna. Cecilia har även varit i kontakt 

med avelsföreningen och fått svaret att de har en försäkring som tyvärr visat sig vara verkningslös då 

den inte täckt kostnaderna vid en incident tidigare år. Beslut tas att vi skall skriva en motion till 

avelsföreningen gällande detta, denna skrivs av Cecilia. 

– Det har uppmärksammats att det blivit ett skriv fel i årsmötes protokollet från den 8/5 2015. Det 

som blivit fel är att Eva Wennberg står som fyllnadsval för ett år där det skall stå Cecilia Birgersson. 

Styrelsen beslutar att detta ändras och bevittnas med denna punkt i detta protokoll. 
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