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Protokoll fört vid Svenska
Ponnytravförbundets Förbunds-

stämma den 20/3 2005
på Qality Hotel. Arlanda

Ordförande Jan Hyttring hälsade de närvarande välkomna och öppnade Förbundsstämman.

§ 1
Ärende: Upprop och fastställande av röstlängd
Behandling: Madeleine Björnskiöld gjorde upprop och fastställde röstlängden. Klubbarna hade tillsammans

71 röster.

§ 2
Ärende: Fråga om stämman är i stadgeenlig ordning utlyst
Beslut: Stämman ansåg att den var i stadgeenlig ordning utlyst.

§ 3
Ärende: Val av ordförande för stämman
Behandling: Stämman föreslog Sven Hansen
Beslut: Stämman valde att välja Sven Hansen till ordförande för Förbundsstämman.

§ 4
Ärende: Anmälan av styrelsen val av protokollförare
Behandling: Styrelsen val av protokollförare var Madeleine Björnskiöld, stämman ansåg att det var nog med

förslag.
Beslut: Stämman valde Madeleine Björnskiöld till protokollförare.

§ 5
Ärende: Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet
Behandling: Stämman föreslog Eva Björck och Thomas Martell
Beslut: Stämman valde Eva Björck och Thomas Martell att justera dagens protokoll

§ 6
Ärende: Val av två rösträknare
Behandling: Stämman föreslog Eva Björck och Thomas Martell
Beslut: Stämman valde Eva Björck och Thomas Martell till rösträknare

§ 7
Ärende: Behandling av styrelsens redovisningshandlingar
Behandling: Verksamhetsberättelsen delades ut innan mötet och Jan Hyttring gick igenom densamma.
Beslut: Stämman godkände Verksamhetsberättelsen för 2004, med några ändring, ett stavfel , årtalet

som Scott-Flake satt nytt svensk rekord i monté. samt ändrades Skandiakonto till konto i
Skandiabanken.
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§ 8
Ärende: Behandling av revisorernas redovisningshandlingar
Behandling: Sven Hansen läste revisionsberättelsen, som även den fanns för utdelning

§ 9
Ärende: Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Beslut: Stämman gav styrelsen ansvarsfrihet för år 2004.

§ 10
Ärende: Beslut ang. styrelsens förslag till budget för innevarande år.
Behandling: Jan Hyttring föredrog budgeten för 2005. Budgeten är reviderad när de faktiska

medlemsavgifterna blev klart, och ytterligare den 2005-03-18 då det blev klart med pengar
(50.000kr) från STC till Lilla Sverigeloppet.

Beslut: Stämman fastställde budgeten daterad 2005-03-18.

§ 11
Ärende: Val på ett år av ordförande i SPTF samt tillika ordförande i styrelsen
Behandling: Valberedningens förslag var omval på Jan Hyttring, stämman ansåg att det var nog med förslag.
Beslut: Stämman valde Jan Hyttring som ordförande på ett år.

§ 12
Ärende: Fastställande av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter.
Behandling: Stämman föreslog oförändrat antal dvs. sex ledamöter och fyra suppleanter.
Beslut: Stämman beslutade om oförändrat antal ledamöter och suppleanter, sex ledamöter och fyra

suppleanter

§ 13
Ärende: Val av övriga styrelseledamöter samt styrelsesuppleanter.
Behandling: Valberedningens förslag var

Bengt Westergren omval som ledamot på två år.
Arne Florqvist nyval som ledamot på två år (ersätter Benny Östman)
Anders Djuse omval som ledamot på två år
Linda Olsson fyllnadsval som ledamot för Anders Järneroth på ett år.
Suzette Alpmark omval som suppleant på två år
Christina Larsson nyval som suppleant på två år
Ingela Svensson fyllnadsval som suppleant för Linda Olsson på ett år
Ingela Larsson fyllnadsval som suppleant för Eleonore Rudqvist på ett år
Stämman ansåg att det var nog med förslag.

Beslut: Stämman valde
Bengt Westergren ledamot på två år.
Arne Florqvist ledamot på två år
Anders Djuse ledamot på två år
Linda Olsson ledamot på ett år (fyllnadsval för Anders Järenroth)
Suzette Alpmark suppleant på två år
Christina Larsson suppleant på två år
Ingela Svensson suppleant på ett år (fyllnadsval för Linda Olsson)
Ingela Larsson suppleant på ett år (fyllnadsval för Eleonore Rudqvist)

§ 14
Ärende: Val på ett år av två revisorer jämte två suppleanter för dessa.
Behandling: Valberedningen har samarbetat med STC om dessa, och föreslog Kjell Eriksson (STC) och

Hanna Wallin (STC) till revisorer samt Britt-Mari Warda och Pernilla Jobs som suppleanter till
dessa. Stämman ansåg att det var nog med förslag.

Beslut: Stämman valde Kjell Eriksson och Hanna Wallin till revisorer samt Britt-Mari Warda och
Pernilla Jobs som suppleanter.
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§ 15
Ärende: Val av tre ledamöter i valberedningen, varav en sammankallande.
Behandling: Stämman föreslog omval på Staffan Ottosson och Ann-Mari Björkmarker samt nyval av

Eleonore Rudqvist. Med Eleonore Rudqvist som sammankallande.
Beslut: Stämman valde Staffan Ottosson och Ann-Mari Björkmarker samt Eleonore Rudqvist. Med

Eleonore Rudqvist som sammankallande.

§ 16
Ärende: Behandling av ärenden varom motion ingivits i den ordning som anges i §20.
Behandling: Jan Hyttring föredrog om motionerna. Det har inkommit 30 motioner från Halmstad

Ponnytravsällskap, en motion från Dala Ponnytravklubb och en motion från Östersunds
Ponnytravklubb.
Styrelsens yttrande över inkomna motioner lästes upp och i dessa föreslår styrelsen;
att stämman avslår samtliga motioner från Halmstad,
att stämman avslår motionen från Dala Ponnytravklubb.
att stämman bifaller motionen från Östersund.
Ordförande Sven Hansen frågar om stämman kan behandla alla 30 motionerna från Halmstad
tillsammans.

Beslut: Stämman beslutade att alla 30 motionerna från Halmstad skall behandlas tillsammans. Stämman
beslutade även att avslå motionerna från Halmstad.
Stämman beslutade att avslå motionerna från Dala Ponnytravklubb.
Stämman begärde en öppen votering om motionen från Östersund. Rösterna blev 35 för avslag
och 33 för bifall. Stämman beslutade därigenom att avslå motionen från Östersund.

§ 17
Ärende: Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt förslag
Behandling: Jan Hyttring förde frågan om reseersättning till SPTF`s styrelsemedlemmar. Brukligt är att den

skattefria ersättningen utgår till styrelsens medlemmar. I år är den 17:-/mil. Det är det förslag
som styrelsen lämnar.

Beslut: Stämman beslutade om att reseersättning ska utgå med 17:-/mil för styrelsemedlemmarna.

§ 18
Ärende: Fastställande av årsavgifter för klubbar samt övriga centrala avgifter avseende

tävlingsverksamheten.
Behandling: Styrelsen föreslog oförändrade avgifter dvs. 200:-/adress
Beslut: Stämman beslutade om oförändrade avgifter.

§ 19
Ärende: Stämman avslutas.

Vid protokollet dag som ovan

Madeleine Björnskiöld Sven Hansen
sekreterare mötesordförande

Justeras av

Eva Björck Thomas Martell
vald justeringsman vald justeringsman


