
 
Protokoll fört vid förbundsstämma för Svenska Ponnytravförbundet, SPTF, 

2021-03-15 kl.19 via Teams 

 

Närvarande klubbar: 

Bollnäs, Dalarna, Dannero, Eskilstuna, Gotland, Gävle, Hagmyren, Halmstad,  

Jönköping/Vaggeryd, Mantorp, Solänget, Skåne, Tomelilla, Värmland, Åby,  

Örebro/Lindesberg, Östanåkra, Östersund 

  
Mötet öppnas 

 SPTF:s ordförande Maria Werner Gabrielsson hälsade välkommen 

och öppnade mötet. 

 

§ 1  

Ärende: Upprop och fastställande av röstlängd 
Behandling: Maria Werner Gabrielsson utförde upprop och räkning av röstlängd. 

Efter dubbelkoll räknades rösterna till antalet 32 st. 

Beslut: Röstlängden fastställdes 32 röster. 

 

§ 2  

Ärende: Fråga om stämman är stadgeenligt utlyst 

Behandling: Frågan ställs om stämman är stadgeenligt utlyst. 

Stämman utlystes ursprungligen på hemsida och Facebook den 21 
december 2020. Dagordning och handlingar mailades ut 23 februari 
2021.  

Beslut: Stämman beslutade att förbundsstämman är stadgeenligt utlyst.  

 

§ 3  

Ärende: Val av ordförande för stämman  

Behandling: Till mötesordförande föreslogs Arne Florqvist.  

Beslut: Till mötesordförande valdes Arne Florqvist. 

 

§ 4  

Ärende: Anmälan om styrelsens val av protokollförare 

Behandling: Styrelsens anmälan om mötets protokollförare är Ulrika Jernberg. 

Beslut: Till protokollförare för mötet anmäldes Ulrika Jernberg. 

 

§ 5  

Ärende: Val av två (2) personer att jämte ordförande justera 
protokollet 

Behandling: Till att justera dagens protokoll föreslogs Kajsa Lönner och Anna 
Gradling. 

Beslut: Stämman valde Kajsa Lönner och Anna Gradling till att justera 
dagens protokoll. 

 

§ 6  

Ärende: Val av röstkontrollanter 

Behandling: Till röstkontrollanter för dagens möte föreslogs Kajsa Lönner och 

Anna Gradling. 



Beslut: Stämman valde Kajsa Lönner och Anna Gradling till att vara 

röstkontrollanter vid dagens möte. 

 

§ 7  

Ärende: Behandling av styrelsens redovisningshandlingar 

Behandling: Styrelsens redovisningshandlingar gicks igenom och 

kommenterades. 

Beslut: Styrelsens redovisningshandlingar godkändes av stämman och lades 
till handlingarna. 

 

§ 8  

Ärende: Behandling av revisorernas berättelse för samma tid 

Behandling: Revisorernas redovisningshandlingar till styrelsen lästes upp av 
Maria Werner Gabrielsson. 

Beslut: Revisorernas redovisningshandlingar godkändes av stämman och 
lades till handlingarna.  

 

§ 9  

Ärende: Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Behandling: Frågan om ansvarsfrihet för sittande styrelse för verksamhetsåret 

2020 ställdes till mötesdelegaterna.  

Beslut: Ansvarsfrihet för 2020 beviljades för sittande styrelse. 

 

§ 10  

Ärende: Förslag till verksamhetsplan för 2021 

Behandling: Verksamhetsplan för 2021 presenterades av Maria Werner 
Gabrielsson. Maria nämnde frågan kring transportersättning och 

frågan kring ett tillägg kring ett strategiskt arbete kring 
ponnytravets utveckling. 

Beslut: Stämman beslutade att anta den presenterade verksamhetsplanen 
för 2021 med nämnda tillägg. 

 

§ 11  

Ärende: Beslut om styrelsens förslag till budget för innevarande 
verksamhetsår 

Behandling: Budgeten som har skickats ut till klubbarna gicks igenom och 
presenterades med tillägg för osäkerheten kring framtiden med 
anledning av covid-19. 

Beslut: Budgeten för 2021 godkändes och fastställdes av stämman. 

 

§ 12  

Ärende: Val på ett (1) år av ordförande för SPTF samt tillika 
ordförande i styrelsen 

Behandling: Till ordförande föreslogs omval av Maria Werner Gabrielsson. 

Beslut: Till ordförande i SPTF på ett (1) år valdes Maria Werner Gabrielsson. 

 

§ 13  

Ärende: Val av övriga styrelseledamöter 

Behandling: Valberedningen föreslår omval av Mikael Johansson, Peter 
Zetterqvist och nyval av Hugo Lundgren på två (2) år. 

Beslut: Stämman beslutade om omval av Mikael Johansson, Peter 
Zetterqvist och nyval av Hugo Lundgren på två (2) år. 

 

§ 14  

Ärende: Val på ett (1) år av två (2) revisorer jämte två (2) 
suppleanter till dessa. 



Behandling: Valberedningen föreslår omval på Marie Birkerud och Caroline 

Svensson som ordinarie revisorer. Som revisorssuppleanter föreslås 
omval av Eva Lotta Risedal och Karin Eldh. 

Beslut: Stämman beslutade att välja Marie Birkerud och Caroline Svensson 
som ordinarie revisorer på ett (1) år samt Eva-Lotta Risedal och 

Karin Eldh som suppleanter på ett (1) år. 

 

§ 15  

Ärende: Val av tre (3) ledamöter i valberedningen varav en är 

sammankallande 

Behandling: Stämman föreslår omval av Malin Borg, Dennis Olsson och Madeleine 

Hagen Ekström. 

Beslut: Stämman beslutade att välja Malin Borg, Dennis Olsson och 

Madeleine Hagen Ekström som ledamöter i valberedningen där Malin 
Borg är sammankallande. 

 

§ 16  

Ärende: Behandling av ärenden varom motion ingivits i enlighet med 
§19 i stadgarna 

Behandling: Punkten utgår då inga motioner har inkommit. 

Beslut: Inget att besluta. 

 

§ 17      

Ärende: Av styrelsen hänskjutna frågor samt förslag 

Behandling: Det finns inga av styrelsen hänskjutna frågor eller förslag. 

Beslut: Inget att besluta. 

 

§ 18  

Ärende: Fastställande av årsavgifter för klubbar 

Behandling: Styrelsen förslag är oförändrad årsavgift, dvs. 200 
kr/medlemsadress för år 2021. 

Beslut: Stämman beslutade att årsavgiften ska vara oförändrad dvs. 200 

kr/medlemsadress för år 2021. 

 

§ 19  

Ärende: Mötet avslutas 

Behandling: Mötesordförande Arne Florqvist tackade de närvarande för årets 

stämma och förklarade mötet avslutat. 

Beslut: Mötesordförande Arne Florqvist avslutade stämman. 

 
 

Vid protokollet: Ordförande: 

  
Ulrika Jernberg Arne Florqvist 

  

Protokolljusterare: Protokolljusterare: 

  
Kajsa Lönner Anna Gradling 

 


