Protokoll fört vid förbundsstämma SPTF 2019-03-17
Närvarande klubbar: Samtliga utom Bergsåker, Dannero, Halmstad,
Norrland, Rättvik, Skellefteå, Solänget och Östanåkra. Vissa klubbar som
var närvarande hade inte rösträtt.
Mötet öppnas
Maria Gabrielsson hälsade välkommen och öppnade mötet.
§1
Ärende:
Behandling
Beslut
§2
Ärende:
Behandling
Beslut
§3
Ärende:
Behandling

Upprop och fastställande av röstlängd
Arne Florqvist, från SPTF's sportkontor utförde upprop och räkning
av röstlängd. Efter dubbelkoll räknades rösterna till antalet 36st
Röstlängden fastställdes efter röster till antalet 36st

Fråga om stämman är stadgeenligt utlyst
Frågan ställs om stämman är stadgeenligt utlyst. Presenterades på
FB och på hemsidan den samt utskickat till ordföranden i klubbarna
två veckor innan.
Stämman beslutar att stämman är utlyst enligt SPTFs stadgar.

Beslut:

Val av ordförande för stämman
Till mötets ordförande föreslogs Marcus Olsson, ordf. Skånes
Ponnytravklubb för andras året i rad.
Till mötets ordförande valdes Marcus Olsson.

§4
Ärende:
Behandling
Beslut:

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

§5
Ärende:
Behandling
Beslut

Val av två (2) personer att jämte ordföranden justera
protokollet.
Till justerare föreslogs Kajsa Lönner och Thomas Sundbom
Till justerare valdes Kajsa Lönner och Thomas Sundbom

§6
Ärende
Behandling
Beslut

Val av röstkontrollanter.
Till röstkontrollanter föreslogs Kajsa Lönner och Thomas Sundbom
Till röstkontrollanter valdes Kajsa Lönner och Thomas Sundbom

§7
Ärende
Behandling

Behandling av styrelsens redovisningshandlingar.
Styrelsens redovisningshandlingar gicks igenom och
kommenterades. Prestationspremien, Mentorsprogram, Camilla på
Turné. Avelsfrågor, förslag på riktlinjer på banunderlag, sponsorer,
medlemsmatrikel. Underlag för GDPR, föreningsutbildning.
Samarbetat och fört dialog med ST. Överskott i budgeten som beror

Beslut
§8
Ärende
Behandling
Beslut
§9
Ärende
Behandling
Beslut
§ 10
Ärende
Behandling

Beslut
§ 11
Ärende
Behandling
Beslut
§ 12
Ärende

på ett högre verksamhetsbidrag som ska räcka till utbildning i
framtiden. 11st styrelsemöten samt BAS och ST. Ponnytravgala och
övriga möten. Mer utförligt finns i verksamhetsberättelsen.
Styrelsens redovisningshandlingar godkändes och lades till
handlingarna.

Behandling av revisorernas berättelse för samma tid.
Maria Werner Gabrielsson föredrar revisorernas
redovisningshandlingar.
Revisorernas redovisningshandlingar godkändes och lades till
handlingarna.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Frågan om ansvarsfrihet för sittande styrelse för verksamhetsåret
2018 ställdes till mötesdelegaterna.
Ansvarsfrihet för 2018 beviljades för sittande styrelse.

Förslag till verksamhetsplan 2019
Verksamhetsplanen för 2019 presenterades av Maria Werner
Gabrielsson. Maria påpekade vikten av att komma in med rätt
uppgifter som berör t.ex. vilka representanter till olika möten
klubbarna utser. Det finns guider för detta och vi ska jobba mer från
styrelsen för att vara tydliga på den punkten.
Beslut togs att anta den presenterade Verksamhetsplanen för 2019

Beslut om styrelsens förslag till budget för innevarande
verksamhetsår
Budgeten som tidigare skickats ut till klubbarna gicks igenom
Budgeten för 2019 godkändes och fastställdes av stämman.

Behandling
Beslut

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

Fastställande av antalet övriga styrelseledamöter
6st + ordföranden

Beslut

§ 14
Ärende
Behandling
Beslut
§ 15

Det beslutades att antalet styrelseledamöter ska vara 6st +
ordföranden dvs 7st totalt.

Val av övriga styrelseledamöter
Valberedningen föreslår omval på Mikael Johansson och Camilla
Ingerstad, Peter Zetterqvist på 2 år (2) Anna Eidergren Beijar avgår
och fyllnadsval föreslår Ulrika Jernberg som fyllnadsval på ett (1) år.
Stämman beslutar enligt ovan.

Ärende
Behandling
Beslut

§ 16
Ärende
Behandling
Beslut

§ 17
Ärende

Val på ett (1) år av två (2) revisorer jämte två (2) suppleanter
till dessa.
Valberedningen föreslår omval på Tim Ottosson och Mari Birkerud som
ordinarie. Suppleanter föreslås Kristina Elfgren och Eva Lotta Risedal
Stämman beslutade att välja Tim Ottosson och Mari Birkerud som
ordinarie revisorer på ett (1) år samt Kristina Elfgren och Eva-Lotta
Risedal som suppleanter på ett (1)år.

Val av tre (3) ledamöter i valberedningen varav en är
sammankallande.
Stämman föreslår Malin Borg, Dennis Olsson och Madeleine Hagen
Ekström.
Stämman beslutade att välja Malin Borg, Dennis Olsson och Madeleine
Hagen Ekström som ledamöter i valberedningen där är Malin Borg
sammankallande.

Behandling
Beslut

Behandling av ärenden varom motion ingivits i enlighet med
§19
Punkten utgår då inga motioner inkommit
Inget att besluta

§ 18
Ärende
Behandling

Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt förslag
Finns inga av styrelsen hänskjutna frågor.

Beslut

Inget att besluta

§ 19 Fastställande av årsavgifter för klubbar
Behandling Styrelsens förslag är oförändrat dvs. 200kr/medlemsadress för 2020
Beslut

Stämman beslutar att årsavgiften är oförändrat dvs.
200kr/medlemsadress för året 2020

§ 20
Behandling
Beslut

Mötet avslutas
Ordföranden tackade de närvarande ochförklarade mötet avslutat
Ordförande avslutar stämman

Vid protokollet
Mikael Johansson

Mötets ordförande
Marcus Olsson

Protokoll justerare
Kajsa Lönner

Protokoll justerare
Thomas Sundbom

