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Tjenare!

Vad duktiga våra vinteridrottare var i OS. OS är nu avslutat och ”vi” tog hela 15 medaljer
med oss hem till Svedala och moder Svea. Har följt OS så gott jag kunnat och framförallt
längdskidorna. Kallas sista sväng in på upploppet i stafetten kan man kalla(hajade ni vitsen)
för lucka i rättan tid, ingen risk för snäv körning där inte. In på upploppet länsade hon bara
undan till en klar och bejublad seger. Har inte jobbat in någon så intensivt sedan Maharajahs
lopp i Paris i slutet av januari. Kalla är enastående tjej med alltid en positiv inställning till sin
sport. Ett bra föredöme för dagens ungdomar och definitivt något att ta efter för oss inom
ponnytravet. Alltid en positiv inställning, och då blir det bra!
Den tid som nu gått sedan OS avslutningen har jag ägnat åt att avsluta 2013 års verksamhet i
form av redovisning och sammanställning av data till olika dokument samt förberedelser för
ett kommande årsmöte med allt vad det innebär. Skrivandet av verksamhetsberättelsen har
slutförts, ekonomisk redogörelse och ny budget för 2014 har tagits fram. Detta arbete kräver
ett teamwork från samtliga i styrelsen. Handlingarna har just i dagarna gått ut till klubbarna
och deras e-postmottagare. Årsmöte håller fortfarande på att planeras i detalj med vad det
skall innehålla förutom sedvanliga mötesförhandlingar. Jo en sak vet vi och det är att årets
pristagare skall prisas med blomster och div andra priser.

Kommentar och redovisning av 2013 års verksamhet får Ni läsa om i verksamhetsberättelsen,
(finns nu hos klubbarna och deras delegater för genomläsning innan årsmötet, men kommer
att publiceras på hemsidan efter att årsmötet behandlat den) och jag kan lova Er ett fortsatt
100% engagemang från styrelsen inför 2014.

2014 års prioriterade arbetsuppgifter är naturligtvis i första hand mål och visionsplanen som
vi började med i samband med repskaps-och ungdomstinget i slutet av november. Styrelsen
kommer under våren att arbeta vidare med den och inför ordförandekonferensen i sept ha ett
förslag färdigt för behandling. Detta förslag kommer sedan att föreläggas 2014 års
repskapsmöte och ungdomsting för att slutligen beslutas om vid årsmötet i mars 2015.
Att upprätta en genomtänkt plan för verksamheten måste få ta lite tid och måste framförallt
vara förankrat i verksamheten för att ha en chans att bli framgångsrik.

Vidare kommer vi att arbeta med ”utbildningsproblemet” inom ponnytravet.
Då menar jag tidsåtgången och kostnaderna för licensutbildningen. Flera av basföreningarna
har sina egna problem med detta och vi kommer troligtvis att tillsammans agera i frågan.

Ett nytt mätreglemente har börjat användas inom ponnytravet. Jag har vid flera tillfällen när
jag mät ponnytravare hört att det här var en bra grej som SPTF beslutat om. Flera av
ponnyägarna var glada att de obligatoriska mättillfällena minskat och därmed kostnaderna.
SPTF kommer däremot att utöka de tillfällen då vi kommer att kontrollera mankhöjden på
våra tävlingsponnyer. Mätkommittén kommer inom kort att sammanträda och föreslå ett antal
kontrollmätningar och tidpunkt för dessa. Var noga med att Ni som ponnyägare nu får ett
mätintyg som är rätt ifyllt och att alla uppgifter finns med. Skulle intyget inte vara korrekt



kommer det att skickas tillbaka och mätmännen får komplettera detta och skicka in tillbaka
till ST, vilket fördröjer registreringstiden.

I morgon onsdag 5/3 har förtroenderådet ha möte i Stockholm där SPTF numera ingår som
ordinarie ledamot.(äntligen) Brukligt är att ordföranden representerar förbundet vilket gör att
jag åker dit. Information från både ST och ATG kommer att ges. En intressant punkt som
kommer att behandlas är ”banornas uppdrag”. Återkommer till detta när jag har mer ”kött” på
benen.
Dagen efter kommer basföreningarna att hålla möte och diskutera bl.a ”inflytande och rösträtt
i ST fullmäktige” beroende på att nu är vi 7 basföreningar som skall dela på sammanlagt 300
röster. Här kommer en ändring att behövas. Vi får se hur det blir.

På återhörande och god natt!
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