Protokoll
Fört vid förbundsstämma med
Svenska Ponnytravförbundet
20120325 Arlanda stad
§1
Stämman öppnas
Ordförande Arne Florqvist hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

Ärende:

§2
Upprop och fastställande av röstlängd.
Närvarande klubbar:
Axevalla Ponnytravklubb
Bergsåker Ponnytravklubb
Dala Ponnytravklubb
Dannero Ponnytravklubb
Eskilstuna Ponnytravsällskap
Gotlands Russtravklubb
Gävle Ponnytravklubb
Hagmyrens Ponnytravklubb
Halmstad Ponnytravsällskap
Jönköping/Vaggeryds Ponnytravklubb
Kalmar Ponnytravare
Norrbottens Ponnytravsällskap
Skellefte Ponnytravklubb
Solängets Ponnytravklubb
Stockholms Ponnytravsällskap
Tingsryd Rid- och körklubb
Tomelilla Ponnytravklubb
Värmlands Ponnytravsällskap
Västerbo Ponny Travklubb
Åby Ponnytravklubb
Örebro Lindesberg Ponnytravsällskap
Östanåkra Ponnytravare
Östersunds Ponnytravklubb

3 röster
3 röster
3 röster
2 röster
4 röster
4 röster
3 röster
1 röst
3 röster
3 röster
3 röster
4 röster
2 röster
2 röster
4 röster
4 röster
3 röster
3 röster
2 röster
2 röster
1 röst
3 röster
3 röster

Totalt 65 röster 23 klubbar
Rättviks Ungdomstrav Södra Hälsinglands Ponnytravsällskap
Umåker Stall 10B ej närv.
Mantorps Ponnytravklubb och Skånes Ponnytravklubb närv. ej rösträtt.
Beslut

Röstlängden fastställdes till 65 röster.

Ärende

§3
Frågan om stämman är i stadgeenlig ordning utlyst.

Beslut

Ansågs att stämman var i stadgeenlig ordning utlyst.

Ärende

§4
Val av ordförande för stämman
Björn Frössevi föreslogs till ordförande för stämman.

Beslut

Björn Frössevi valdes till ordförande.

Ärende

§5
Anmälan av styrelsens val av protokollförare
Styrelsen anmälde Sten Bondesson att föra dagens protokoll.

Beslut

Sten Bondesson valdes att föra dagens protokoll.

Ärende

§6
Val av två personer att jämte ordföranden justera dagens protokoll
Till att justera dagens protokoll föreslogs
Beatrice Jakobsson och Christina Hietanen.

Beslut

Till justerare valdes Beatrice Jakobsson och Christina Hietanen.

Ärende

§7
Val av röstkontrollanter
Till att kontrollera dagens avgivna röster föreslogs justerarna.

Beslut

Beatrice Jakobsson och Christina Hietanen valdes till att kontrollera dagens avgivna röster.

Ärende

§8
Behandling av styrelsens redovisningshandlingar
Verksamhetsberättelse och årsredovisning för år 2011 gicks igenom. Se bilaga.

Beslut

Verksamhetsberättelse och årsredovisning godkändes och lades till handlingarna.

Ärende

§9
Behandling av revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse lästes upp inget fanns att erinra.

Beslut

Revisorernas berättelse lades till handlingarna.

Ärende

§ 10
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Frågan ställdes om styrelsen kunde beviljas ansvarsfrihet för år 2011.

Beslut

Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet för år 2011.

Ärende

Beslut

§ 11
Beslut om föreslagen stadgeändring
Frågan om att ST skall ta över ansvaret för tävlingsverksamheten inom ponnytravet var nu upp
för avgörande. För § 1, 3, 10, 13, 18 och 21 hade styrelsen tagit fram förslag till ändringar.
På §1, §13 och §21 inga frågor eller kommentarer. På §3 ställdes frågan om klubb kan neka
medlemskap i klubb, svaret är ja. På §10 och §18 som hänger samman blev det en del debatt,
paragraferna hänger samman och handlar om nomineringarna till årsmötet. Inga yrkanden
framställdes.
Årsmötet beslutade enhälligt anta de nya stadgarna. Årsmötet beslutade att de nya
stadgarna gäller med omedelbar verkan.

Ärende

§ 12
Beslut angående styrelsens förslag till budget för innevarande år.
Budgetförslaget för 2012 gicks igenom och kommenterades. Budget se bilaga.

Beslut

Budgetförslaget godtogs och lades till handlingarna.

Ärende

§ 13
Val av ordförande i SPTF och tillika styrelsens ordförande på ett år.
Valberedningen föreslog omval av Arne Florqvist

Beslut

Arne Florqvist valdes enhälligt till ordförande på ett år.

Ärende

Beslut
Ärende

§ 14
Fastställande av antalet övriga styrelseledamöter jämte suppleanter.
Styrelsen har tidigare bestått av ordförande, sex ledamöter samt fyra suppleanter.
Valberednings förslag var ordförande, sex ledamöter samt två suppleanter.
Antalet blev enligt förslag, ordförande, sex ledamöter och två suppleanter.
§ 15
Val av styrelseledamöter och suppleanter
Valberedningens förslag till ordinarie ledamöter
Sten Bondesson
omval 2 år
Maria Sjöholm
nyval 2 år
Eva Svedlund
omval 2 år
Niclas Malmqvist
kvarstår 1 år
Thomas Ljungman
kvarstår 1 år
Peter Zetterqvist
kvarstår 1 år
Valberedningens förslag på suppleanter
Jenifer Hansson
kvarstår 1 år
Carola Huber Guldhag
kvarstår 1 år

Beslut

Ordinarie ledamöter i SPTFS styrelse
Sten Bondesson
omval 2 år
Maria Sjöholm
nyval 2 år
Eva Svedlund
omval 2 år
Nicklas Malmqvist
kvarstår 1 år
Thomas Ljungman
kvarstår 1 år
Peter Zetterqvist
kvarstår 1 år
Suppleanter till SPTFs styrelse
Jennifer Hansson
kvarstår 1 år
Carola Huber Guldhag
kvarstår 1 år

Ärende

§ 16
Val av två revisorer samt två suppleanter på ett år
Valberedningens förslag på revisorer
Kurt Björkmarker
omval 1 år
Annette Eriksson
omval 1 år
Valberedningens förslag på revisorssuppleanter

Beslut

Pernilla Jobs
Britt-Marie Warda

omval 1 år
omval 1 år

Till revisorer på ett år valdes
Kurt Björkmarker
Annette Eriksson

nyval 1 år
nyval 1 år

Till revisorssuppleanter på ett år valdes
Pernilla Jobs
omval 1 år
Britt-Marie Warda
omval 1 år
Ärende

Beslut

Ärende

§ 17
Val av tre ledamöter till valberedningen på ett år, varav en samman kallande
På mötet föreslogs
Ulf Söderqvist
Per Telhammar
Dennis Olsson
Lasse Johnsson
Arne Lind
Vid av ordförande genomförd försöksvotering fanns gehör för Ulf och Dennis, medan det fick
genomförs en votering mellan Arne och Lasse om den tredje platsen. Röstfördelning; Arne 45,
Lasse 18, 1 blank och 1 avstod.
Till valberedning inför nästkommande årsstämma valdes
Ulf Söderqvist
Arne Lind
Dennis Olsson
sammankallande
§ 18
Behandling av inkomna motioner
Summa 12 motioner hade inkommit. Motionerna i sin helhet, se bilaga.
Motion nr 1
Ansvaret för att dräktigt sto tävlar, Ewa Alpmark
Motion nr 2
Kvalificeringstider återgå till rek. + 15 sek, Anne Karlsson
Motion nr 3
Att ”kvallopp” ändras till ”godkänt provlopp”. Ewa Alpmark
Motion nr 4
Proppar skrivs ut i första hand efter ponnyns rekord, Anneli Lundegård
Motion nr 5
Återinföra voltstartsrekord och autostartsrekord, Lotta Johansson
Motion nr 6
Ta bort kravet på alkoholtest på barn och ungdom, Lotta Johansson
Motion nr 7
Ändring gällande att köra/rida lopp mot egen ägd- eller tränad häst, Lotta Johansson
Motion nr 8
Monté, undanta hjälm och säkerhetsväst vid vägning. Ewa Alpmark
Motion nr 9

Låta ponnyer starta på två led i autostart monté, Ewa Alpmark
Motion nr 10
Varning och diskvalifikation för orent trav, Anne Karlsson
Motion nr 11
Diskvalificera ponny för orent trav, Anna Wiktorsson
Motion nr 12
Varning och diskvalifikation för orent trav, Lotta Jonsson
Beslut

Ärende

Stämman beslutade avslag på samtliga motioner.
På motion nr 5 blev det votering och rösträkning, avslag 36 röster och bifall 29 röster.
På motion nr 7 blev det votering, avslag genom försöksvotering, ingen rösträkning behövdes.
§ 19
Fastställande av årsavgifter för klubbarna samt övriga centrala avgifter avseende
tävlingsverksamhet för år 2013.
Styrelsen föreslår följande avgifter för år 2013. En förändring höjning av vuxen ponny från 600
kr till 800 kr.
Dress
Körlicens
Tränarlicens
Hästreg.
Fölreg. till 1 ½ år
Ägarskifte
Ägardress
Medlemsavgift per adress

Beslut

200:200:200:800:300:200:300:200:-

Stämman beslutade enligt förslag.
§ 20
Inget mer fanns att behandla, så ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

……………………………………………
Sten Bondesson sekr.

…………………………………………….
Beatrice Jakobsson justerare

……………………………………………………..
Björn Frössevi ordf.

……………………………………………………….
Christina Hietanen justerare

