
Protokoll vid styrelsemöte 19/9-16 hos Gunilla Söderberg i Enköping 

 

1. Mötet förklarat öppnat. 

2. Cecilia Birgersson väljs till ordförande. 

3. Rapporter: 

Premieringen 2016  

I stort fungerade den väldigt bra.  

Det framkom några små klagomål varav det ena gällde skyltning, det var några som tyckte det var för 
dåligt skyltat, detta skall göras bättre till nästa år. Det skall tittas på och tas fram lite större skyltar typ 
som vägskyltar.  

Det framkom även att vi behöver se över mätningsperson till nästa år efter en del klagomål. 

Några tyckte det var för mycket sten på visningsbanan, vilket domaren löste genom att låta dessa 
visa sina hästar på gräs bredvid. 

Det behövs till nästa år lite flera sittplatser. 

Vi skall även införskaffa någon form av solskydd till fikaförsäljningen, typ partytält/ parasoll. 

Ekonomi blev efter alla inkomster och utgifter + 12474 kr till klubben. 

Premieringen 2017 

Ronny Johnsson är bokad till  22 /7. 

Platsen skall i första hand även detta år vara Österbybruk, dock behöver det kontrolleras om en plats 
B ifall det inte går att komma överrens med Stiftelsen i Österby.  Förslag till denna plats är Salsta, 
Löfstabruk, Forsmark. 

Cecilia kommer att skriva ett brev till styrelsen i Österby för att förklara hur mycket vi egentligen får 
för att hålla premieringen så de får den faktiska sanningen. 

4. Kommande aktiviteter: 

Plöjningsdag 15/10 Gryttjom, Tierp 

Det behövs extra personal till korvvagnen och hjälpa Gulli. Carola, Gunilla och Sanna skall hjälpa till 
där. 

Det skall ställas upp ett bord i anslutning till korvvagnen där klubben kan ha information och 
profilkläder. 



I dagsläget är det fyra ekipage som kommer att plöja. Det skall gå ut ett sms utskick till 
medlemmarna om plöjningsdagen där det även meddelas att man är välkommen med häst. 

Ovisst antal veterantraktorer kommer även att delta som vanligt. 

Kjell skall även fråga några bönder runtomkring om de kan tänka sig att ställa dit ett modernt ekipage 
med traktor och plog för att kunna följa hur utvecklingen har gått. 

Det finns även möjlighet ifall någon vill ta med saker att sälja, detta får man då sköta själv likt en 
bakluckeloppis. 

Kjell och Cecilia sköter skyltning. 

Rolf skall ta med högtalaranläggning och sköta pratet. 

Laga läderkurs del 2 / splitsning 

Förslag till datum 21/1, 28/1, 4/2 

Cecilia tar kontakt med Sten och ser vad som passar honom och sedan skall plats bestämmas. Så 
detta kan presenteras på höstmötet. 

Mer aktiviteter till nästa år kommer att tas upp på höstmötet inför nästa år. 

5. Planering av höstmötet/ fest 

Det kommer att hållas ett kombinerat möte med fest fredagen den 18 november på Tomtens stuga i 
Tierp. 

Detta kommer att kosta 350 kr/person varav klubben kommer att sponsra med 150 kr/ person. Detta 
är även öppet för familjemedlemmar, dessa betalar 350 kr/ person. Klubben har fått rabatterat pris 
från Tomtens stuga då julbordet till ordinarie pris kostar 550 kr/ person. 

Det kommer att krävas anmälan och denna är bindande den skall göras innan den 10:e november till 
Cecilia Birgersson. 

Man betalar kontant på plats. Det finns även fullständiga rättigheter, så tänk även på att ha med 
pengar till detta om man vill ha. 

Under kaffet kommer årets priser att delas ut. 

Carola kommer att beställa hem skyltarna till vandringspriserna. 

6. Plusgirot 

Med ändringarna som blivit på Nordea så har idag Gunilla och Cecilia skrivit på de papper som 
behövs. 

Carola skickar årsmötesprotokoll till Gunilla. 

 



7. Körpris 

Cecilia kommer att skissa på ett statut för att instifta ett körpris som förslagsvis kommer att gälla som 
en ekonomisk ersättning/ bidrag till det ekipage som placerar sig etta i något av de kör DM som 
anordnas i länet. 

Detta pris instiftas för att locka flera personer att komma ut med sina hästar och visa upp sig. 

8. Medlemsbladet 

Cecilia skall försöka få ihop ett medlemsblad som går ut till medlemmarna innan plöjningsdagen. 

Förslag till innehåll: 

Kallelse till höstmötet/ festen 

Info från premieringen 

9. Övriga frågor 

Gunilla som numera är adm. i vår sms grupp ser till att ta bort de medlemmar som inte är 
medlemmar längre ur våra grupper. 

10. Mötet avslutas. 

 

 

Ordförande 

__________________________________________________________________________________
Cecilia Birgersson 

 

Sekreterare 

__________________________________________________________________________________
Carola Sahlin 

 

 

 

 

 


