
PROTOKOLL FÖRT VID SVENSKA PONNYTRAVFÖRBUNDETS ÅRSSTÄMMA
PÅ QUALITY AIRPORT HOTEL ARLANDA DEN 28 MARS 2004.

§ 1. Mötets öppnande
Ordföranden Göran Albinsson hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade
mötet öppnat.

§ 2. Upprop och fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 64 röster.

§ 3. Frågan om stämman stadgeenligt utlysts
Stämman var utlyst en månad i förväg i stället för stadgeenligt två månader.
Årsmötet beslöt ändå att stämman var behörigen utlyst.

§ 4. Val av ordförande till stämman
Till ordförande för stämman valdes Evert Nylander.

§ 5. Anmälan om styrelsens val till protokollförare
Till protokollförare anmäldes Inga-Lill Hoveklint Hyttring.

§ 6. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
Till justeringsmän valdes Björn Hammarström och Torsten Jacobsson.

§ 7. Val av röstkontrollanter
Till röstkontrollanter valdes Björn Hammarström och Torsten Jacobsson.

§ 8. Behandling av styrelsens redovisningshandlingar
Verksamhetsberättelsen och resultatredovisningen lades till handlingarna.



§ 9. Revisionsberättelse
Revisorerna föreslog full ansvarsfrihet för det gångna året.
Revisionsberättelsen lades med godkännande till handlingarna.

§ 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§ 11. Budget för 2004
Styrelsens förslag till budget godkändes.

§ 12. Val av ordförande för ett år
Till ordförande för SPTF och tillika styrelsen på ett år valdes Jan Hyttring.

§ 13. Fastställande av antalet övriga styrelseledamöter och suppleanter
Beslutades att antalet ordinarie ledamöter förutom ordförande ska vara sex
och att antalet suppleanter ska vara 4 .

§ 14. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter på två år
Att välja tre stycken ordinarie ledamöter på två år .
Valberedningen föreslog omval på Torsten Forsell och Madeleine Björnskiöld
Och nyval på Anders Järnerot. Föreslogs från stämman omval på Thomas
Ljungman. Sluten omröstning begärdes. Omröstningen utföll med 63 röster till
Torsten Forsell och Anders Järnerot, 43 röster till Madeleine Björnskiöld och
20 röster till Thomas Ljungman.
Valdes således Torsten Forsell, Anders Järnerot och Madeleine Björnskiöld på
en tid av två år.
Som fyllnadsval på ett år efter Jan Hyttring valdes Anders Djuse.
Till suppleanter nyvaldes Elleonor Rudkvist och Linda Olsson på två år och som
fyllnadsval på ett år valdes Suzette Alpmark.

§ 15. Val på ett år av två revisorer jämte två suppleanter
Till revisorer på ett år valdes Ulf Hörnberg och Rolf Nilsson.
Till suppleanter för dessa valdes Britt-Marie Warda och Pernilla Jobs på ett år.

§ 16. Val av tre ledamöter till valberedning, varav en sammankallande
Avsägelser förelåg från nuvarande valberedning.
Till valberedning valdes Staffan Ottosson, smk., Ante Hietanen och Ann-Marie
Björkmarker.
Ulf Häll föreslog en arbetsordning för valberedningen. Stämman biföll förslaget.



§ 17 Motioner
Motion nr 1 – avslag enligt styrelsens yttrande och intention

nr 2 - avslag
nr 3 - utgår
nr 4 - avslag efter sluten omröstning (bifall 29 röster – avslag 35 röster)
nr 5 - utgår
nr 6 - avslag
nr 7 - utgår
nr 8 - utgår
nr 9 - avslag
nr 10- avslag – stämman beslutar att uppdra åt kansliet att lägga upp en ny

rutin gentemot klubbarna.
nr 11- avslag
nr 12- avslag
nr 13- avslag
nr 14- utgår
nr 15- avslag

§ 18 Stadgeändring från år 2003.
Bifall till stadgeändring, som därigenom träder i kraft.

§ 19 Fastställande av årsavgift för klubbarna
Bifölls oförändrat 200 kr per adress.

§ 20 Mötets avslutande
Den nyvalde ordförande för SPTF tackade för förtroendet att leda ponnytravet
framåt och avtackade den avgående ordförande och övriga avgående ledamöter
med en minnesgåva och blommor.
Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet

Inga-Lill Hoveklint Hyttring

Ordförande Justeringsman Justeringsman

Evert Nylander Björn Hammarström Torsten Jacobsson


