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Dagordning godkändes
Martin Hedgren valdes till mötets ordförande
Pia Witteborn utsågs till mötets sekreterare
Anna Öhgren utsågs till justerare av protokollet
Dagordningen godkändes
Styrelsens huvudsakliga uppdrag diskuterades samt kompetensutnyttjande inom
styrelsen. Allmän diskution om att ApHC är en avelsorganisation och skall verka för
Appaloosan i Sverige genom att stödja både uppfödare och hingsthållare. På frågan
om mailfrågor till styrelsen enades mötet om att de besvaras av Martin Hedgren med
kopia på svaret till alla i styrelsen. När det gäller kompetensutnyttjande inför nästa år
så får den styrelse som väljs utgå från premissen: Rätt Person på Rätt Plats så att de
uppgifter som styrelsen har att uppfylla läggs på personer enligt deras intresse och
läggning. Gällande kommunikationsväger är det primära att få hemsidan att fungera
vilken kommer att vara den gällande informationskällan för allt som klubben gör.
7. Ekonomi: 2014 års tävlingar gav ett underskott på ca 12,000 kronor. När det gäller
rosetter som köpts in under året skall den kostnaden delas mellan de tävlingar som
genomfördes så att vi inte behöver bokföra över på nästa år. Vår målsättning för 2015
blir att ta igen förlusten som uppstod under 2014. Enligt Anna har vi fått in alla
inbetalningar som vara förväntade för 2014 års tävlingar. Beslut om att Anna skall
beställa ett bankkort så att alla ksotnader för flyresor m.m. Kan skötas direkt av
kassören.
8. Tävlingar: Preliminärt 2 tävlingar med den första den 30 maj och Tenhult 1'a helgen i
september. När det gäller milersättning togs det beslut på att enbart Domare, Ring
Steward och eventuellt Speaker får milersättning. Show Manager kan få milersättning
om utrymme finns då flera resor till och från tävlingsplatsen är nödvändiga – detta
skall vara budgeterat för i tävlingsbudgeten.När det gäller mat och kaffe för
funktionärer så får var och en kuponger – vill de ha mer så får de betala det själva. Det
beslutades också att försöka lägga en andra dag på vår första tävling där domaren
(Sally Chamberlain) håller en kurs i ”att vara Ring Steward”. Denna clinic blir gratis
för deltagarna men i gengäld skall de ställa upp på minst en tävling gratis.
9. Kommunikationsvägar mellan tävlande och ApHC-se diskuterades. Inga beslut.
10. Planering inför 2015: Utskick har gjorts för att få in aktiviteter hos tränare och adnra
inför 2015 men inga svar har inkommit. ApHC-se skall försöka vara med i Täby på
Touch of the West 2015. Detta skall samordnas med Peter De Vos (Ordf. SQHA) och
han skall kontaktas av Martin. Eventuellt om Martin kan ställa upp som Speaker, Pia i
montern och Jill att fotografera för Appaloosa Journal. Vi skall undersöka vilka som
kan tänkas ta med sina hästar och delta. Vi riktar in oss på att presentera programmet i
Januari 2015.

11. Samarbete med andra klubbar: Om vi planerar att ha ko-tävlingar så bör vi göra
detta i samarbete med t.ex. SRCHA eller annan organisation som kan dessa klasser.
12. Övriga frågor: Styrelsen skall föreslå årsmötet att vi inför en ungdomsavgift som
skall införas retroaktivt för de under 19 år på 150 kronor. Lokala klubbar
diskuterades enligt information som skickats ut till styrelsen. Det beslutades enligt
dessa regler att vi skall genomföra detta. (Information om detta skall läggas ut på
hemsidan och på Facebook snarast, dokumenten finns bifogat till detta protokoll).
Medlemskort: Beslutades att under 2015 skall vi låta medlemmarna ta kort på
rastypiska Appaloosa och sedan skicka in dessa till styrelsen där vinnaren blir
bakgrunden för 2016 års medlemskort. Medlemsdrive diskuterades och det beslutades
att de som löser medlemsavgift för 2015 före den 1 januari 2015 får en gratis klassstart på valfri tävling under 2015.
13. Mötet förklarades avslutat.
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