Protokoll fört vid förbundsstämma SPTF 2015-03-29
Närvarande klubbar: BPTK, BoPTK, DPK, DPTK, EPS, GPTK, GRTK, HPTS,
JVP, KPT, MPTK, SkPTK, SPK, SPTK, SPTS, TPTK, VPTS, ÅPTK, ÖLPTS, ÖPTK

Mötet öppnas
Arne Florqvist hälsade välkommen och öppnade mötet.
§1
Ärende:
Behandling

Beslut

Upprop och fastställande av röstlängd
Klubbarnas representanter ropades upp. Ett antal klubbar hade ej
haft årsmöte före 1 mars och ett antal klubbar stod i skuld till
SPTF. Dessa klubbar ägde efter beslut av stämman att ej ha
rösträtt vid förbundsstämman.
Röstlängden fastställdes efter korrigering till 36 röster

§2
Ärende:
Behandling
Beslut

Fråga om stämman är stadgeenligt utlyst
Frågan ställs om stämman är stadgeenligt utlyst.
Stämman är utlyst enligt SPTFs stadgar.

§3
Ärende:
Behandling
Beslut:

Val av ordförande för stämman
Till mötets ordförande föreslogs Björn Frössevi.
Till mötets ordförande valdes Björn Frössevi.

§4
Ärende:
Behandling
Beslut:

Anmälan om styrelsens val av protokollförare.
Styrelsens anmälan av mötets sekreterare.
Till protokollförare anmäldes Carola Huber Guldhag.

§5
Ärende:
Behandling
Beslut

Val av två (2) personer att jämte ordföranden justera
protokollet.
Till justerare föreslogs Linda Bladh och Malin Borg.
Till justerare valdes Linda Bladh och Malin Borg.

§6
Ärende
Behandling
Beslut

Val av röstkontrollanter.
Till röstkontrollanter föreslogs Jerker Klang och Malin Luckman.
Till röstkontrollanter valdes Jerker Klang och Malin Luckman.

§7
Ärende
Behandling
Beslut
§8
Ärende
Behandling
Beslut
§9
Ärende
Behandling
Beslut
§ 10
Ärende
Behandling
Beslut
§ 11
Ärende
Behandling
Beslut
§ 12
Ärende
Behandling
Beslut
13
Ärende
Behandling

Beslut

Behandling av styrelsens redovisningshandlingar.
Styrelsens redovisningshandlingar gicks igenom och
kommenterades.
Styrelsens redovisningshandlingar godkändes och lades till
handlingarna.

Behandling av revisorernas berättelse för samma tid.
Kurt Björkmarker föredrar revisorernas redovisningshandlingar.
Revisorernas redovisningshandlingar godkändes och lades till
handlingarna.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Frågan om ansvarsfrihet för sittande styrelse ställdes till
mötesdelegaterna
Ansvarsfrihet beviljades för sittande styrelse. Beslutet var
enhälligt.

Beslut angående styrelsens förslag till budget för
innevarande verksamhetsår.
Förslaget för budget innevarande år gicks igenom.
Förslaget för budget innevarande år godkändes och lades till
handlingarna.

Val på ett (1) år av ordförande i SPTF samt tillika
ordförande i styrelsen.
Till ordförande föreslogs Arne Florqvist
Till ordförande valdes Arne Florqvist. Beslutet var enhälligt.

Fastställande av antalet övriga styrelseledamöter jämte
suppleanter.
Som antal övriga ledamöter jämte suppleanter föreslogs sex
ordinarie ledamöter och noll suppleanter.
Antal ordinarie ledamöter fastslogs till sex stycken, antal
suppleanter fastslogs till noll.

Val av övriga styrelseledamöter samt styrelsesuppleanter.
Till styrelseledamöter föreslogs
Peter Zetterqvist omval 2år
Camilla Ingerstad nyval 2 år
Maria Gabrielsson Werner nyval 2 år
Till styrelseledamöter valdes
Peter Zetterqvist omval 2år
Camilla Ingerstad nyval 2 år

Maria Gabrielsson Werner nyval 2 år

§ 14
Ärende
Behandling

Beslut

§ 15
Ärende
Behandling
Beslut
§ 16
Ärende

Val på ett (1) år av två (2) revisorer jämte två (2)
suppleanter för dessa.
Till revisorer föreslogs omval på Kurt Björkmarker, och nyval på
Tim Ottosson för 1 år.
Till revisorssuppleanter föreslogsnyval av Christina Elfgren och
Eva-Lotta Risedal 1 år.
Till revisorer valdes Kurt Björkmarker, och nyval på Tim Ottosson
för 1 år.
Till revisorssuppleanter föreslogsnyval av Christina Elfgren och
Eva-Lotta Risedal 1 år.

Val av tre (3) ledamöter i valberedningen, varav en
sammankallande.
Till valberedningens ledamöter föreslogs omval på Ulf Söderqvist,
Dennis Olsson och Malin Borg.
Till valberedningens ledamöter valdes Ulf Söderqvist, Dennis Olsson
och Malin Borg varav Malin Borg är sammankallande.

Behandling av ärenden varom motion ingivits i enlighet med
§ 19.

Behandling
1. Mätning av ryttare vid montéstart.
2. Att ryttarens säkerhetsutrusning ej räknas vid ut- och invägning
till montélopp.
3. Att invägning efter ponnymontélopp ska tas bort.
4. Att längdgränsen för ryttare kat B höjs till 165cm.
5. Att kassören som väljs för Svenska Ponnytravförbundet ska ingå
som ordinarieledamot i SPTF:s styrelse
Beslut
1) Motionen är skickad till ST. SPTF har lämnat in en skrivelse till ST
med begäran om en utredning om ponnyernas förslitningsskador.Vi
invändar svar på vår skrivelse men har fått lättnaden att ryttaren
får vägas och mätas en alt. två gånger om året beroende på vikt
och längd. Stämman godkänner styrelsens hantering av motionen
som anses besvarad.
2) Motionen är skickad till ST. SPTF har lämnat in en skrivelse till ST
med begäran om en utredning om ponnyernas förslitningsskador.Vi
invändar svar på vår skrivelse. Stämman godkänner styrelsens
hantering av motionen som anses besvarad.
3. Motionen är skickad till ST. SPTF har lämnat in en skrivelse till ST
med begäran om en utredning om ponnyernas förslitningsskador.Vi
invändar svar på vår skrivelse men har fått lättnaden att ryttaren
får vägas och mätas en alt. två gånger om året beroende på vikt
och längd. Stämman godkänner styrelsens hantering av motionen
som anses besvarad.

4. Motionen är skickad till ST. SPTF har lämnat in en skrivelse till ST
med begäran om en utredning om ponnyernas förslitningsskador.Vi
invändar svar på vår skrivelse. Stämman godkänner styrelsens
hantering av motionen som anses besvarad.
5. Stämman röstar enhälligt ja till att avslå motionen. Styrelsen kan
även detta år anlita Ann-Charlotte Eriksson, Grönängens
redovisningsbyrå som kassör i styrelsen.
§ 17
Ärende
Behandling
Beslut
§ 18
Ärende
Behandling
Beslut
§ 19
Ärende
Behandling

Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt förslag.
Mål- och visionsplan 2017
Den nya mål- och visionsplanen antog som ett inriktningsdokument.
Beslutet var enhälligt.

Fastställande av årsavgifter för klubbar.
Som årsavgift föreslogs oförändrad avgift på 200 kr per
medlemsadress och år.
Till årssavgift fastställdes 200 kr per år och medlemsadress.

Mötet avslutas
Ordförande tackade de närvarande för mötet och förklarade mötet
avslutat.

Vid protokollet
Carola Huber Guldhag

Protokoll justerare
Linda Bladh

Mötets ordförande
Björn Frössevi

Protokoll justerare
Malin Borg

