
Appaloosa Horse Club Sweden  

Protokoll för styrelsemöte via telefonkonferens lördagen den 17 maj 2014. 

1. Mötets öppnande: 

Ordförande Jenny Hansson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 

2. Val av sekreterare: 

Sekreterare Anette Christensen 

 

3. Val av justerare: 

Justerare Anna Öhgren 

 

4. Fastställande av dagordning. Dagordningen gicks igenom och godkändes. 

 

5. Byte av ordförande.  

Jenny önskar sluta som ordförande men sitta kvar i styrelsen. Jenny och Anette föreslår ett 

byte av poster dem emellan. 

Detta godkändes av styrelsen.  

Ny ordförande Anette Christensen, sitter även kvar i tävlingsledningen. 

Ny VC Ordförande Jenny Hansson, sitter även kvar som international. 

 

6. Appaloosa Spotted Challenge: 

Torbjörn Andersson informerar att alla rosetter för denna samt nästkommande tävling är 

klara. 

Styrelsen går igenom budgeten för utgifter samt intäkter baserat på hittills inkomna 

anmälningar. Torbjörn Anderssons kalkyl för totala utgifter är ca 14000 Skr, Anna Öhgrens 

kalkyl över intäkter hamnade i dagsläget på 11450 Skr. 

Styrelsen kommer överens om att förlänga datumet för sista anmälningsdag till 23 maj. 

Tävlingen kommer inte dras tillbaka. 

Bättre spridning av flyer för tävlingen och alla jobbar lite extra för att dra deltagare. 

Nya tillsatta klasser, Trail och Pleasure Walk in Trott samt Lead Line som kommer vara gratis 

för barn. Vi behöver lägga till mönster för de nya klasserna samt få upp det på hemsidan. 

Jenny pratar med Marty om det. 

 

7. Jenny föreslår nytt namn för tävlingen 27 juli: Appaloosa for Pleasure 

Godkändes av styrelsen. 

Vi måste få ut information om tävlingen inom kort. Jenny föreslår ett helgevenemang i 

samband med tävlingen med clinic mm. Jenny skriver ihop ett dokument om helgen och 

skickar ut det till alla. 

Swedish Nationals i Tenhult: Anette har bokat anläggningen den 30-31 augusti. Dag 1 är det 

tävling, dag 2 är tänkt för clinic med USA-domare. Alla kan komma med förslag gällande 

domare samt vilken typ av clinic som ska hållas. Disskuteras vidare. Förslag uppe om team 

sorting. 

Årets sista tävling: Anette kan inte vara showmanager till denna, men Torbjörn och hon 

ställer gärna upp med att hjälpa till med allt pappersarbete. Linda sköter det mesta själv. 



Förslag om att hålla nästa styrelsemöte om en månad igen och då bjuda in Linda för att 

diskutera tävlingen. Alla tyckte det var en bra ide. 

Magnus vill ha hjälp med att sprida westernridningen i Småland och få upp intresset där för 

ApHc samt ridningen. Jenny och Magnus pratar vidare om det. 

 

8. Webdesigner: Vem hjälper Martin med hemsidan?  

Magnus vet eventuellt någon som kan hjälpa till mot en kostnad. Förslag är att alla hjälper till 

vid behov. Jenny pratar vidare med Martin om detta. 

 

9. Touch of the West: 

21 juli är det storlopp och ApHc har fått möjlighet att ha en annons i bladet i A5-storlek. Anna 

vill ha förslag av alla hur annonsen kan se ut. Material senast mitten av juli.  

Är ApHc intresserad av att sponsra någon klass? Magnus och Åse sponsrar en betäckning och 

mailar Anna om det. Anna mailar ut SQHA´s annons från förra året till alla så får vi lite hjälp 

till annonsen. 

 

10. Övrigt: 

Magnus skickade mail om ungdomsansvarig till alla i styrelsen. Han undrar över detta. Jenny 

hjälper Magnus med det. 

Magnus och Åse ska öppna western-butik från Cactus. Ta gärna med till tävling. Kostnad för 

att sälja under tävling är 1000-1500 skr. Jenny är mede och disskuterar.  

Anette informerar om inbjudan till Spanien. Hon mailar ut information till alla om det, ifall 

någon vill åka. 

Brev har kommit från Länsstyrelsen gällande veterinär till tävlingen 31 maj. Jenny skickar det 

till Anette. 

 

11. Nästa styrelsemöte: 

Förslag på nästa styrelsemöte torsdagen den 26 juniklockan 19.00 på High Chaparall i 

Magnus och Åses tält, Cactus Europa. Grillning på kvällen. Det är preliminär bokat. 

 

12. Mötets avslutande: 

Ny Ordförande tackar de närvarande och förklarar mötet avslutat. 

 

 

Lördagen den 17 maj 2014 

 

………………………………. 

Mötets sekreterare: Anette Christensen 

………………………………. 

Ordförande: Jenny Hansson 

……………………………….. 

Prokolljusterare: Anna Öhgren 


