Appaloosa Horse Club Sweden
Protokoll fört vid styrelsemöte i Saxnäs, Lidhult den 17 mars 2012
1. Mötets öppnande.
a.)Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
b) Till mötets sekreterare väljs: Linda Andersson
2. Val av justerare.
Anna Öhlander och Lisa Nordeke.
3. Godkännande av dagordningen.
Tillägg på punkt 5 – Inbjudningar
Tillägg punkt 10 – Hingstkatalog
Dagordningen godkännes.
4. Genomgång av föregående mötes protokoll.
Årsmötesprotokollet godkännes.
Konstituerande mötes protokoll godkännes.
Protokoll och handlingar före 2009 finns hos Anna Öhlander resterande finns hos Sara
Kölster.
5. Inkomna ärenden samt mailbeslut.
a) Förfrågan från Rein in Sweden om samarbete. Styrelsen har gjort ett mailbeslut att
samarbeta och promota för deras tävlingar och de promotar våra tävlingar. Info finns på
APHC.se webbsida under samarbetspartner. Rein in Swedens första tävling är 5-8 April
Axvalla.
b) Medlemskort – Jill designar – Medlemmarna behåller sitt gamla medlemsnummer. Jill och
Anna sänder med nya 2012-års medlemskort med nästa medlemstidning som planeras skickas
ut under april.
c. Förslag ang. samarbete SQHA – APHC.se Trailritt 28-29 juli 2012. Trailritten går över
Hökensåsen under 2 dagar. Kostnad ca 600:-/person inkl övernattning och mat.
Marty Hedgren är trailritts koordinator och kommer att rida med. Info kommer på föreningens
webbsida.
d) Erbjudande från APHC domare Sally Chamberland England. I Augusti 2012 anordnar
England APHC sin största tävling med olika grenar, både western och engelskt, för
Appaloosahästar.
Sally Chamberland har erbjudit sig att hjälpa oss planera och ta emot oss i en studieresa.
APHC.se erbjuder alla medlemmar att åka med till självkostnadspris. Buss och Logi
samordnas för ett alternativ till bra pris.
Mer info kommer på webbsidan
6. Ekonomi, Status, Balans räkning
a.)Anna Öhgren redovisar att föreningens ekonomi ligger på 25.000:- kronor i pluskonto samt
att inga förväntade skulder finns.
b) Påminnelse om medlemsavgift kommer att sändas ut på medlemsmeil.

1

Appaloosa Horse Club Sweden
7. Kommittéer och arbetsgrupper.
a) Avelskommittéen – Linda meddelar att ett avelsmöte är planerat till annandag påsk den 9
april 2012 i Torestorp, hemma hos Linda. Alla som är intresserade är välkomna. På detta
första möte kommer riktlinjer och mål att dras upp och redovisas på nästa styrelsemöte.
b) Tävlingskommittéen – Marty Hedgren välkomnar fler att ingå.
8. Ungdomsprogram, Ungdomsutbyte med USA.
Jill har kontakter ang program som innebär att en ungdom från USA kan bjudas hit för att
tävla Appaloosa och i utbyte får då en svensk ungdom åka till USA och tävla Appaloosa där.
Detta kräver mycket planering och ansökan görs året innan, det är aktuellt.
Frågan bordlägges till nästa möte.
9.Tävlingar, Clinics och Utbildningar.
Info kommer under övriga frågor.
10. Medlemstidning samt medlemsmeil.
a) Jill har gjort ett förslag till medlemstidning, vilket godkännes för utskick.
b) Förfrågan har inkommit från en medlem om artikel i medlemstidningen.
Styrelsen beslutade att hålla på reportaget tills dess att Björkhults
Jack är registrerad. Beslutet grundades i att APHC är en avelsförening
och bör därför framhålla registrerade och rastypiska hästar.
c) Hingstkatalog – Jill presenterar ett förslag.
I katalogen kommer Appaloosahingstar presenteras för sig och övriga för Appaloosa
godkända rasers hingstar för sig.
Jill kontaktar hingstägare för kompletterande uppgifter. Katalogen sändes ut till medlemmar
tillsammans med nästa medlemstidning.
11. Marknadsföring.
a) Anna Öhgren sänder ut info om APHC.se tävlingar till WRAS klubbarna.
b) Jill fortsätter skriva reportage och sänder ut till olika hästtidningar.
Appaloosa Journal har ett heluppslag om APHC.se detta numret. Lucky Rider hade en artikel
om Sara Kölster för hennes vinst i APHC-se Poäng Tävling och fler kommer att skickas in
efterhand.
12. Förslag till förtydligande/ändring av stadgarna (10, 17 och 18).
Paragraf 10 – Sammansättning och beslutsmässighet
Paragraf 17 – Valberedningens åliggande
Paragraf 18 Förslagsrätt till valberedningen samt nominering vid föreningsstämma.
Se bil 1. förslag till ändringar i Stadgarna.
Ett extra medlemsmöte/stämma måste utlysas då en paragrafändring ska ha två varpå varandra
följande föreningsstämmor för att ändring skall kunna göras.
Även Revisorn begär ett extra medlemsmöte/stämma, då det kvarstår att godkänna
protokollen från 2011 års styrelsemöten.
Styrelsen utlyser ett extra medlemsmöte/stämma att hållas den 2:e juni på Jultorps Ranch.
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13. Ridläger.
Ett APHC.se Ridläger kommer att anordnas i Juli av Annelie Thörnblom.
Information kommer på föreningens webbsida och i medlemstidningen.
14. Revisorns suppleant.
Styrelsen har inte något förslag än.
Frågan bordlägges tills nästa möte.
15. Övriga frågor.
a) Facebooksida – Styrelsen lägger upp en ny Facebooksida för APHC.se.
Moderator blir Anna Öhlander, Jenny Hansson och Lisa Nordeke.
b) Appaloosadagen – Den 2 Juni 2012 På Jultorps Ranch. Adjungerad, Lars Mills redovisar
ett förslag från Kimberley att i samarbete med Jultorps Ranch anordna Appaloosadagen.
Det kommer att visas upp Appaloosahästens mångsidighet i olika ”stationer”. Ekipage i olika
tävlingsgrenar kommer att sökas och bjudas in för uppvisningen. Arrangemanget är öppet för
alla och kommer att annonseras i Jultorps Ranchs annonser. Info läggs ut på föreningens
webbsida.
I samband med Appaloosahästens dag den 2 juni kommer styrelsen kalla till extra
medlemsmöte/stämma.
c) APHC.se Öppet hus hos Marty och Jill den 4 juli. Alla medlemmar välkomna.
d) Touch of the West Täby Galopp 28-29 juli. Förra året var Anna Öhgren och Anders
Brinning med. Ekipage sökes i år bl. a till galoppen A Quarter of a Mile.
Info kommer på föreningens webbsida.
16. Nästa möte.
Den 2 juni på Jultorps Ranch i samband med Appaloosahästens dag.
17. Mötets avslutande.
Ordförande tackar de närvarande och särskilt Jenny Hansson med familj för lunch och fika
samt förklarar mötet avslutat.

Torestorp den 18 mars 2012
………………………………..
Mötes sekr. Linda Andersson

………………………………..
Ordförande Marty Hedgren
…………………………………..
Protokolljusterare Anna Öhlander

…………………………………..
Protokolljusterare Lisa Nordeke
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