
 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte  Torlunda 103, Timmele den 16 juni 2012 
 
1. Mötets öppnande. 
a.)Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 
b) Till mötets sekreterare valdes: Lisa Nordeke 
 
2. Val av justerare. 
Till justerare valdes Linda Andersson och Martin Hedgren. 
 
3. Godkännande av dagordningen. 
Dagordningen godkännes. 
 
4. Genomgång av föregående mötes protokoll. 
Föregående mötesprotokoll godkändes. 
 
5. Inkomna ärenden samt mailbeslut. 
Medlemmarna bör uppmanas att anmäla sig tidigt till tävlingen i Tenhult. Om vi har dåligt 
med anmälningar finns möjligheten att minska tävlingen till 1-dags tävling istället för en 2-
dagars tävling. 
 
 6. Ekonomi, Status, Balans räkning 
a.)Anna Öhgren redovisar att föreningens ekonomi ligger på 16.000:- kronor på kontot samt 
att alla räkningar är betalda.  
 
7. Kommittéer och arbetsgrupper. 
a) Avelskommittéen – Linda och Anneli Thörnblom har inlett arbetet och kommer att arbeta 
fram ett förslag på kommitéens fortsatta arbete till styrelsen. 
 
8. Stadgar och ändringar av dessa 
Det extrainsatta årsmötet beslutade att godkänna det förslag som lagts gällande tillägg och 
ändringar till ApHC-se stadgar. Martin Hedgren skall översätta dessa till Engelska så att de 
kan skickas till ApHC-USA direkt efter ordinarie årsmöte 2013 om ändringarna godkänns en 
andra gång. 
 
9.Tävlingar, Clinics och Utbildningar. 
Nästa tävling är planerad i Tenhult den 1 och 2 September 2012. Den är planerad som en 2-
domars och 2-dagars tävling.  
 
10. Medlemstidning samt medlemsmeil. 
Jill ombeds att forsätta med sitt arbete med medlemstidningen. Medlemmar uppmanas att 
skicka in material till henne för publicering. Allt inskickat material skall godkännas av 
styrelsen före det publiceras. 
 
11. Marknadsföring. 
Tenhults tävlingen kommer att marknadsföras genom en press release till media i och 
omkring Jönköpings området samt på lokala WRAS klubbars Facebook sidor. 
 
12. High Chaparral  monter  



Vecka 26 har vi planerat att ha en ApHC monter på HC. Michaela Johansson har lovat att ta 
hand om montern varje dag. 
 
13. Ridläger. 
Ridlägret är inställt pga för få anmälda. 
 
14. Revisorns suppleant. 
Styrelsen valde Gabriella Johansson som Revisor Suppleant 
 
15. Övriga frågor. 
Kontakt kommer att tas med SQHA och APHA för framtida samarbete. Detta kommer att 
göras av Martin Hedgren på SQHA’s Nationals i Augusti. 
 
16. Nästa möte. 
Den 2 September 2012 hemma hos Kimberley Mills. 
 
17. Mötets avslutande. 
Ordförande  tackar de närvarande och förklarar mötet avslutat. 
 
 
 
Torestorp den 18 mars 2012 
 
……………………………….. 
Mötes sekr. Lisa Nordeke 
 
 
…………………………………..             ………………………………….. 
Protokolljusterare Martin Hedgren            Protokolljusterare Linda Andersson 


