Protokoll fört vid SPTF´s Förbundsstämma 2006-03-26
Quality Hotel Arlanda
§ 1. Mötets öppnande
Ordföranden Jan Hyttring hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade stämman öppnad.
§ 2. Upprop och fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 64 röster.
§ 3. Frågan om stämman stadgeenligt utlysts
Årsmötet beslöt att stämman var behörigen utlyst.
§ 4. Val av ordförande för stämman
Till ordförande för stämman valdes Sven Hansen.
§ 5. Anmälan om styrelsens val av protokollförare
Till protokollförare anmäldes Linda Olsson
§ 6. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Eva Aronsson och Staffan Ottosson.
§ 7. Behandling av styrelsens redovisningshandlingar
Verksamhetsberättelsen lades med godkännande till handlingarna efter justering av
antalet körda STC-lopp och införande av antalet avhållna styrelsesammanträden.
Framställt önskemål om att de segerrikaste kuskarna skulle anges går ej att få fram
då datasystemet endast kan uppdela Kat. A och B, så de kuskar som kör och är mellan
12 och 15 år är både A och B kuskar och datasystemets resultat blir fel.
Resultatredovisningen lades med godkännande tillhandlingarna efter det att Skandiakonto
namnändrades till Konto i Skandiabanken.
§ 8. Behandling av revisorernas berättelse för samma tid
Revisorerna föreslog full ansvarsfrihet för det gångna året och revisionsberättelsen lades med
godkännande till handlingarna.
§ 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
§ 10. Beslut ang. styrelsens förslag till budget för innevarande år
Stämman beslöt att delegera till styrelsen att göra en revidering av budgeten inom angiven ram
för inkomster resp. utgifter vad beträffar sent inkommet besked om kommande försäkringskostnader.
§ 11. Val på ett år av ordförande i SPTF samt tillika ordförande i styrelsen
Till ordförande för SPTF och tillika ordförande i styrelsen för ett år valdes Jan Hyttring.
§ 12. Fastställande av antalet övriga styrelseledamöter jämte suppleanter
Beslutades att antalet ordinarie ledamöter förutom ordföranden skall vara sex och att antalet
suppleanter skall vara fyra.
§ 13. Val av övriga styrelseledamöter samt styrelsesuppleanter
Efter förslag från valberedningen valdes Christina Larsson, Torsten Forssell och Linda Olsson som
ordinarie styrelseledamöter på två år samt Sarah Olsson och Ingela Svensson som suppleanter på
två år. Genom fyllnadsval valdes Rolf Nilsson och Mikael Lindqvist som suppleanter på ett år.
§ 14. Val på ett år av två revisorer jämte två suppleanter för dessa
Efter förslag från valberedningen valdes Hanna Wallin och Kjell Eriksson som ordinarie revisorer
på ett år samt Pernilla Jobs och Britt-Mari Warda som revisorssuppleanter på ett år.

§ 15. Val av tre ledamöter i valberedningen, varav en sammankallande
Till valberedning valdes Staffan Ottosson, sammankallande, Mikael Tall och Carola Guldhage.
§ 16.

Ersättning till styrelseledamöter
Från valberedningen hade frågan om sammanträdesersättning till styrelseledamöterna väckts.
Stämman beslöt bifalla detta och STC:s arvodering kommer att gälla.

§ 17. Behandling av ärenden varom motion ingivits i den ordning som anges i §20 i SPTF:s stadgar
För behandling av stämman hade sex motioner inkommit enligt följande;
Motion nr 1.
Förslag: TIRK´s ponnytravare vill att man ska likställa rekorden så att snabbaste rekordet gäller oavsett
om det är satt i auto eller i volt.
Styrelsen yrkade på bifall. Det blev handuppräckning och röstning med 33 på bifall mot 28 på avslag av
motionen. Stämman beslutade därmed i enighet med motionen. Beslutet kommer att gälla från
2007-01-01
Motion nr 2.
Förlag: Att höja åldersgränsen med 3 år så att ponnyerna får tävla tills de är 18 år gamla.
Styrelsen yrkade på avslag. Handuppräckning och röstning där avslag fick 36 röster mot bifall 27.
Stämman beslutade därmed att avslå motionen.
Motion nr 3.
Förslag: Att förlänga maxdistansen från 4280m till 4780m.
Styrelsen yrkade på avslag. Stämman beslutade efter handuppräckning utan rösträkning att avslå
motionen.
Motion nr 4.
Förslag: Att förändra punkt nr 11 i Allmänna bestämmelser ,
(se§28 i TR) om att ta bort stycket om att om en proposition ej blir fullanmäld att man då kan skriva om
den och publicera en ny version av den propositionen.
Styrelsen yrkade på avslag. Stämman beslutade efter handuppräckning utan rösträkning att bifalla
motionen. Stämmans beslut kommer då att gälla under pågående säsong, 30 dagar efter styrelsens beslut
om ändring.
Motion nr 5.
Förslag: Att godkända prestationer ska räknas inom 8månader istället för inom 12mån och att kvalet i
monté ska tas bort.
Styrelsen yrkade på avslag. Stämman beslutade efter handuppräckning utan rösträkning att avslå
motionen.
Motion nr 6.
Förslag: Att 8månadersregeln skall gälla vid rapporteringsbestämmelserna. Styrelsen yrkade på avslag.
Stämman beslutade efter handuppräckning utan rösträkning att avslå motionen.
§ 18. Fastställande av årsavgifter för klubbar samt övriga centrala avgifter avseende
tävlingsverksamheten
Stämman beslutade att oförändrade avgifter skall gälla för 2007.
§ 19. Mötets avslutande
Stämman förklarades avslutad.
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