Protokoll fört vid förbundsstämma SPTF 2017-03-26
Närvarande klubbar: APTK, BPK, DPK, KPTK, EPS, GPTK, GRTK, HPTK,
HPTS, JVP, KPT, SPTK, SPK, SPTS, TPTK, VPTS, ÅPTK, ÖLPTS, ÖPT, ÖPTK.

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

Upprop och fastställande av röstlängd
Räkning av röstlängd
Röstlängden fastställdes efter 51röster

§2
Ärende:
Behandling
Beslut

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

§3
Ärende:
Behandling
Beslut:

Val av ordförande för stämman
Till mötets ordförande föreslogs Anders Lind.
Till mötets ordförande valdes Anders Lind.

§4
Ärende:
Behandling
Beslut:

Anmälan om styrelsens val av protokollförare.
Styrelsens anmälan av mötets protokollförare.
Till protokollförare anmäldes Mikael Johansson

§5
Ärende:
Behandling
Beslut
§6
Ärende
Behandling
Beslut
§7
Ärende
Behandling
Beslut

Val av två (2) personer att jämte ordföranden justera
protokollet.
Till justerare föreslogs och Camilla Hytter, Beatrice Jacobsson.
Till justerare valdes och Camilla Hytter Beatrice Jacobsson.

Val av röstkontrollanter.
Till röstkontrollanter föreslogsCamilla Hytter och Beatrice Jakobsson
Till röstkontrollanter valdes CamillaHytteroch Beatrice Jakobsson.
Behandling av styrelsens redovisningshandlingar.
Styrelsens redovisningshandlingar gicks igenom och kommenterades.
Styrelsens redovisningshandlingar godkändes och lades till

handlingarna.
§8
Ärende
Behandling
Beslut
§9
Ärende
Behandling
Beslut
§ 10
Ärende
Behandling

Beslut
§ 11
Ärende
Behandling

Beslut
§ 12
Ärende
Behandling
Beslut

Behandling av revisorernas berättelse för samma tid.
Anders Lind 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.

Förslag till verksamhetsplan 2017
Ändring av dagordningens ordningsföljdföreslogs vilket stämman
godkände. Arne Florqvist föredrog verksamhetsplanen och bland
annat frågan om obligatoriskt medlemskap i ponnytravklubb
uppstod. Beatrice Jacobsson, EPS ställde frågan om
dokumentationen från Svensk Travsports enkät gällande ponnytrav
kommer släppas fritt. En stor uppgift för styrelsen kommande år är
att arbeta med avelsfrågorna i projektet "Avla för Ponnytravet"
Ingalill Hyttring, JPK uppmanar att SPTF fortsätter att jobba med
frågan och har önskan att styrelsenjobbar för att renrasiga ponnyer.
Både Shetlandssällskapet och Russavelsföreningen har kommit med
önskan om renrasiga ponnyer inom ponnytravet.
Stämman godkände verksamhetsplanen för 2017 och den lades till
handlingarna.

Beslut om styrelsens förslag till budget för innevarande
verksamhetsår
Arne Florqvist föredrog den upprättade budgeten för 2017.
Sponsorsumman är satt till noll och det ifrågasattes av Beatrice
Jakobsson EPS. Arne förklarade att det finns ingen huvudsponsor till
mästerskapsloppen klar i dagsläget vilket är orsaken till att den
posten nollats. Ingalill Hyttring JVP, nämnde att Shetlandssällskapet
vill sponsra 7 lopp under året för att fira 50år och uppmanade
klubbarna att inkomma med önskemål om loppen. Grundtanken är
minst ett lopp/region. Beatrice Jakobsson ställde frågan varför
medlemsavgifterna totaltskull vara högre. Arne svarade och
förklarade.
Budgeten för 2017 godkändes av stämman.

Val på ett (1) år av ordförande i SPTF samt tillika ordförande
i styrelsen
Till ordförande föreslogs Maria Werner Gabrielsson
Till ordförande i SPTF i ett (1) år valdes Maria Werner Gabrielsson

13
Ärende
Behandling
Beslut

§ 14
Ärende
Behandling

Beslut

§ 15
Ärende
Behandling
Beslut

§ 16
Ärende
Behandling
Beslut

§ 17
Ärende
Behandling

Fastställande av antalet övriga styrelseledamöter jämte
suppleanter
Valberedningen föreslår 6 ledamöter och inga suppleanter dvs
oförändrat.
Stämman beslutar att antalet ledamöter ska vara oförändrat.

Val av övriga styrelseledamöter samt styrelsesuppleanter
Valberedningen föreslår omval på Camilla Ingelstad, Peter
Zetterqvist på två (2) år och nyval på Mikael Johansson två (2) år.
Samt fyllnadsval för avgående Mattias Borg, Sanna Carlsson ett (1)
år
Stämman beslutar omval på Camilla Ingelstad och Peter Zetterqvist
på två (2) år och nyval på Mikael Johansson på (2) år. Stämman
beslutar även fyllnadsval för avgående Mattias Borg med Sanna
Carlsson på ett (1) år.

Val på ett (1) år av två (2) revisorer jämte två (2) suppleanter
till dessa.
Valberedningen föreslår omval på Kurt Björkmarker och Tim Ottosson
som ordinarie. Suppleanter föreslåsKristina Elfgren och Eva Lotta
Risendal
Stämman beslutade att välja Kurt Björkmarker och Tim Ottosson som
ordinarie revisorer på ett (1) år samt Kristina Elfgren och Eva Lotta
Risendal som suppleanter på ett (1)år.

Val av tre (3) ledamöter i valberedningen varav en är
sammankallande.
Stämman föreslår Malin Borg och Dennis Olsson samt Ulf Söderqvist.
Ulf väljer att tacka nej och då föreslogs Patrik Wickman
Stämman beslutade att välja Malin Borg, Dennis Olsson och Patrik
Wickman som ledamöter i valberedningen där Malin Borg är
sammankallande

Behandling av ärenden varom motion ingivits i enlighet med
§19
Motion 1a: Styrelsen hänvisar frågan till en utredning som görs och
att den ska färdigställas innan vidare behandling av frågan.
Motion 1b: Styrelsen hänvisar frågan till en utredning som görs och
att den ska färdigställas innan vidare behandling av frågan.
Motion 1c: Styrelsen anser att vi har så lite antalet
Montéhästar/ryttare så man vill ta vara på alla möjliga starteroch inte
stänga ute någon.

Motion 2: Motionen vill att alla mästerskapslopp ska köras av kuskar
som är minst 13 år. Diskussion fördes men stämmans vilja var rätt
tydlig.
Motion 3: En motion som egentligen kommer från Sociala medier.
Motionen är skriven på så sätt att det är flera frågor i en och där ST
har övergripande bestämmanderätt. Liknande motioner har avslagits
vilket även föreslås av styrelsen i detta fall. Clas Lönner, TPTK lyfte
frågan om åldersgränsen i motionen. Det finns många åsikter om
detta. Styrelsen tar med sig frågan oavsett beslut.
Motion 4: Motionsställaren vill tillbaka till reglerna från 2014. SPTF
äger inte frågan men lämnar frågan vidare till ST.
Motion 5: Carolin Johansson, SPTS lämnade förklaring till motionen.
Styrelsen tycker budskapet är oklart. Styrelsen yrkar avslag på
motionen. Beatrice Jakobsson, EPS ifrågasätter styrelsens yrkan.
Birgitta Bergström, GPTK, kommenterade motionen. Annika Larelius
likaså. Det finns också tillägget att bifalla men att hänskjuta frågan till
ST.
Motion 6: Arne föredrar och hänvisar till att det är ST som äger
frågan. SPTF föreslår bifall och att den ska lämnas till ST
Motion 7: Arne föredrar hur ändringar av stadgar sker. SPTF yrkar på
en ändring i stadgarna.
Beslut

§ 18
Ärende
Behandling

Motion1a: Stämman beslutar att avslå motionen och invänta svar
frånutredning av montén.
Motion1b: Stämman beslutar att avslå motionen och invänta svar
frånutredning av montén.
Motion1c: Stämman beslutar att avslå motionen
Motion1d: Stämman beslutar att avslå motionen
Motion 2: Stämman beslutar att avslå motionen
Motion 3: Stämman beslutar att avslå motionen
Motion 4: Stämman bifaller motionen och kommer lämna den vidare
till ST för behandling.
Motion 5: Stämman bifaller motionen och kommer lämna den vidare
till ST för behandling.
Motion 6: Stämman bifaller motionen och kommer lämna den vidare
till ST för behandling.
Motion 7: Stämman bifaller motionen. Beslutet är enhälligt.

Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt förslag
Maria Werner Gabrielsson pratar om obligatoriskt medlemskap i
ponnytravklubb. Helt enkelt enförklaring till utskickat dokument till
klubbarna. Beatrice Jakobsson, EPS har synpunkter. Birgitta
Bergström, GPTK och Annika Larelius, HPTS och Ingalill Hyttring, JPK
hade också synpunkter. Generellt vill man att det ska visas vilka

Beslut

förmåner man har och inte vad man inte får göra om man är med i
ponnytravklubb. Förslaget som stämman har är att man bifaller
förslaget men med beaktning att ta hänsyn till debatten
Stämman beslutar bifalla förslaget med beaktning att ta hänsyn till
debatten.

§ 19 Fastställande av årsavgifter för klubbar
Behandling Styrelsens förslag är oförändrat dvs. 200kr
Beslut
Stämman beslutar att årsavgiften är 200kr
§ 20
Mötet
avslutas
Behandling
Beslut

Ordföranden tackade de närvarande ochförklarade mötet avslutat
Ordförande avslutar stämman

Vid protokollet
Mikael Johansson

Mötets ordförande
Anders Lind

Protokoll justerare
Camilla Hytter

Protokoll justerare
Beatrice Jakobsson

