Protokoll årsmöte Svenska Shirehästföreningen 170213, Toftinge gård
Dagordning
Therese Karlsson, styrelsen, förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.
1. Justering av röstlängd
Närvarolista skickaas runt för påskrift av samtliga närvarande.
Gäster på mötet: Titti Jöngren och Christina Wale, Svenska Hästavelsförbundet
2. Val av ordförande för mötet
Titti Jöngren väljs till ordförandet för mötet.
3. Styrelsens anmälan om protokollförare
Therese Karlsson anmäld som protokollförare.
4. Val av två personer som jämte ordföranden ska justera protokollet tillika fungera som
rösträknare
Emelia Kosel och Pernilla Uberth väljs att jämte ordföranden justera protokollet och att tillika
fungera som rösträknare rösträknare.
5. Anmälan om närvaro-och yttranderätt för personer, vilka stadgas i denna paragraf moment
4.
Närvaro samt yttranderätt: Therese Karlsson, Tony Settle, Emelia Kosel, Ing-Marie
Pettersson, Pernilla Uberth, Linda Ahrnborg, Harriet Nilsson.
6. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
Konstateras att mötet har blivit behörigen utlyst i enlighet med stadgarna..
7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
Therese Karlsson läser upp verksamhetsberättelsen. Se bilaga1. Tilläggs att styrelsen också
påbörjat arbetet med att skapa en Code of Conduct för Svenska Shirehästföreningen vilken
också uppläses av Therese Karlsson, se bilaga 2. Denna Code of Conduct har inte hunnit gå ut
till medlemmar i samband med inbjudan till årsmötet och kan därav ej tas till beslut men den
kan tas upp för behandling vilket också sker, nämns att den finns som ett levande dokument
för medlemmar och kan komma att justeras vartefter, den kommer att finnas tillgänglig på
Svenska shirehästföreningens hemsida.
8. Styrelsens årsredovisning samt föredragning av revisorernas berättelse
Therese Karlsson, föreningens kassör, redogör för ekonomin för år 2016. Inkomsterna har
begränsats till medlemsavgifterna då inget ex Riks hållits, vilket skulle ha kunnat medföra

ökade intäkter. Kostnaderna för föreningen består till stor del av telefonmöteskostnader,
tryckning av medlemstidningen Giganten samt dess porto vid utskick. Två nummer av
medlemstidningen Giganten skapades år 2016. Därutöver en fast kostand för medlemskapet i
Svenska hästavelsförbundet och mindre kostnader för arrangemang av årsmöte.
Revisionsberättelsen uppläses av Therese Karlsson och revisor Roger Pettersson, som
fastställer att bokföringen skett enligt god redovisningssed och tillstyrker att stämman beviljar
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
9. Fastställande av föregående års resultat- och balansräkning samt beslut om enligt dessa
uppkommen vinst eller förlust
Therese Karlsson, föreningens kassör, redogör för Balans- och Resultatrapporten för 2016.
Kan konstateras att rörelsekostnaderna, enl ovan, i stort består utav dels en fast avgift för
medlemskapet i Svenska hästavelsförbundet därutöver tillkommer kostander för tryckning och
porto gällande Giganten, kostander för telefonmöten och för årsmötet. Rörelseintäkterna var
för år 2016 enbart medlemsavgifterna. Omnämns även att gamla poster kundfodringar och
leverantörsskulder har tagits bort och att dessa nästintill tog ut varandra. Resultatet för år 2016
blev en förlust med - 5450,50.
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.
11. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år för helbetalande, delbetalande samt
stödjande medlemmar.
Beslutas att medlemsavgiften för nästkommande år blir fortsatt 300 kr för enskild medlem och
500 kr för familjemedlemskap, noteras att posten stödmedlem inte längre finns kvar utan att
det istället hänvisas till de två tidigare nämnda medlemskategorierna.
12a. Beslutande om styrelsens sammansättning vilken jämte ordföranden och vice
ordföranden ska bestå av 3 till 4 ledamöter och två suppleanter.
Beslutas att styrelsen ska bestå av totalt 5 ledamöter inklusive ordförande och vice
ordförande, samt 2 suppleanter.
12b. Val av ordförande, övriga ledamöter och suppleanter, jämte beslut om suppleanternas
rangordning i enlighet med §8, moment 1-3 i dessa stadgar
Ordförande är Annika Jonasson som är vald för perioden 2016-2018 vilket också Therese
Karlsson och Linda Ahrnborg är. Dessa ledamöter kvarstår.
Lina Ringblom har avsagt sig styrelseuppdraget, varpå ett fyllnadsval behöver ske för henne
om 1 år.
Pernilla Ubert har tackat nej till omval, liksom Mikaela Janolsgården och Stella Jacobsson
(suppleanter).

Harriet Nilsson väljs in vid fyllnadsval som ledamot på en mandatperiod om 1 år. (2018)
Emelia Kosel omväljs på en mandatperiod om 2 år. (2019)
Iris Hjalmarsdottir och Torbjörn Carlsson väljs in som suppleanter på en mandatperiod om 1
år. (2018) i ovanstående ordning.
Styrelsen för 2017:
Annika Jonasson, ordförande (2018)
Therese Karlsson (2018)
Linda Ahrnborg (2018)
Harriet Nilsson (2018)
Emelia Kosel (2019)
Iris Hjalmarsdottir, suppleant 1 (2018)
Torbjörn Karlsson, suppleant 2 (2018)
13. Val av en revisor och en revisorsuppleant
Roger Pettersson omväljs som revisor under 1år (2018), Jerry Nyman omväljs som
revisorsuppleant under 1 år (2018).
14. Val av valberedning om tre personer, varav en sammankallande, för förberedande av de
val som enligt punkterna 12 och 13 ovan ska förekomma vid nästa årsmöte
Som valberedning, vilken bör samverka med styrelsen, väljs Pernilla Uberth
(sammankallande), Mikaela Janolsgården och Lina Ringblom, samtliga under 1 år.
15. Övriga ärenden som senast tio dagar före årsmötet skriftligen anmälts till styrelsen eller
av denna underställts årsmötet
Inga övriga ärenden har inkommit.
16. Mötet avslutas.
Titti Jöngren tackar för visat intresse och engagemang och avslutar mötet.

__________________________________
Ordförande Titti Jöngren

________________________________
Protokollförare Therese Karlsson

_________________________________

________________________________

Justeringsman Emelia Kosel

Justeringsman Pernilla Uberth

Bilaga 1.
Verksamhetsberättelse 2016
Styrelsen för Svenska Shirehästföreningen avger här sin verksamhetsberättelse för 2016.
•

Styrelsen har bestått av ordförande Annika Jonasson, kassör Therese Karlsson, vice
ordförande och sekreterare Pernilla Uberth, vice kassör och ansvarig föreningsartiklar
Emelia Kosel, ledamot Linda Ahrnborg, ledamot Lina Ringblom, suppleant Mikaela
Janolsgården och suppleant Stella Jacobson. Vi tackar också vår webmaster Lina
Runander.

•

Styrelsen har under året haft sex protokollförda styrelsemöten. Vi har också haft ett
fysiskt möte i Trollhätten den 22 oktober. Föreningens årsmöte var den 13 februari i
Eksjö.

•

Under året har föreningen gett ut 2 nummer av Giganten, ett under våren och ett lite
tjockare nummer under hösten.

•

Riksgruppen, bestående av Therese, Linda och Emelia, har under året påbörjat
riksarbetet inför sommaren 2017 och det i samverkan med Hästriket Roslagen, ett par
telefonmötet har skett och Riks är nu bokat till den 29 juli på Toftinge Gård.

•

Den 6 februari deltog Pernilla Uberth och Emelia Kosel på domarkonferens ordnad av
Svenska Hästavelsförbundet.

•

Det skedde under 2016 på initiativ av holländska Shire Horse Society, i samverkan
med Tysklands shirehästförening, en avelsvärderingsturné i Europa där ledamöter från
Shire Horse Society under ett par dagar reste runt i Europa och utförde
avelsvärderingar på anmälda shirehingstar. År 2016 skedde detta första helgen i april.
Sverige hade detta år inga shirehingstar anmälda till vårens avelsvärderingar men våra
Europeiska shirehästgrannars initiativ till att arrangera denna turné ses som väldigt
positivt.

•

Det var ett antal individer som senare under sommaren visades på premiering och för
sundhetskontroll och dessa var Brånas Haddock, Brånas Tomatin, Majagårdens ChrisTi samt Concords Alvin.

•

Medlemmar bjöds i maj in att delta på föreläsning i Nyköping kring temat ”Fölning
och det växandet fölet”, en utbildningskväll som arrangerades av Södermanlands
hästavelsförening i samverkan med Evidensia Djursjukhus och Agria.

•

Den 11-12 juni planerade föreningen att för Shirehästföreningens medlemmar hålla en
kurshelg med Mikaela Janolsgården utifrån området Trick och frihetsdressyr.
Kurshelgen skulle ha bestått av praktiska övningar och teori men tyvärr blev antalet
deltagare för få så helgen fick lov att avbokas.

•

På Svenska Hästavelsförbundets stämma i Skara den 4 juni, var Annika Jonasson
ombud och på halvårsmötet i Stockholm den 25 november Ing-Marie Pettersson. I år
var det ingen ny information som berörde våra raser som behövde lyftas på dessa
mötet.

•

Föreningen deltog även 2016 på Stockholm International Horse Show och
kontaktperson inom föreningen för detta arrangemang var Emelia Kosel. Tack vare
sponsring från HNS, Hästnäringens Nationella Stiftelse, har samtliga rasföreningar
möjlighet att marknadsföra sina raser med monter och paddock-program, alldeles
gratis. Förfrågan om medlemmar ville delta med sin häst/sina hästar gick ut på
hemsidan och i Giganten, de som kom att delta var Emelia Kosel med Kosels Sleipnir
och Ferrywell samt Harriet Nilsson med Herkules Karelia. Personlig inbjudan från
Svenska hästavelsförbundet hade även gått till Mikaela Janolsgården som deltog med
Aragorn. Deltagandet på mässan ”Horses Made in Sweden” är ett utmärkt tillfälle att
marknadsföra raserna och det kan märkas ett tydligt ökat intresse för raserna både
under mässan och efteråt. Styrelsen vill här tacka alla som ställt upp med träning,
transport, monterpersonal, hästskötare och så er hästägare och naturligtvis också ett
stort tack till Petra Alm på SHs kansli som är den som samordnade allt för oss på
mässan.

•

Under Sweden Internationel Horse Show på Friends arena gick den 26/11 Årets
Kallblod av stapeln inne i lilla paddocken. Det var i år Nordsvenska hästen som var
arrangör. Det var tre medlemmar som bjudits in för att tävla nämligen Emelia Kosels
med clydesdalesto Ferrywell samt Therese Karlsson och hennes shiresto Majagårdens
Chris-Ti och slutligen Ing-Marie och Roger Pettersson med shirehingsten Concords
Alvin, de sistnämnda valde att avstå deltagande pga säkerhetsbrister varpå frågan
istället gick till Jan och Anette Bergström som efter att ha strukit hingsten
Shiregårdens Mr Muscle istället kom med Shiregårdens Black Baron. Majagårdens
Chris-Ti kom att sluta på en hedrande 2:a plats på stosidan bakom vinnaren
fjordhästen Vijol som även slog bästa hingst som blev ardennern Tage. Publikens
favorit blev nordsvenska brukshingsten Zevs. Hela tävlingen avlöpte väl och kan
sammanfattas som en väldigt trevligt arrangemang med bra publiksiffra och där
kallblodsraserna lyftes fram på ett utmärkt sätt.

Med tack till alla som bidragit till ett innehållsrikt år 2016 och med förhoppning om ett ännu
mer aktivt år 2017!
Styrelsen Svenska Shirehästföreningen

Bilaga 2

Code of Conduct Svenska shirehästföreningen
•

GEMENSKAP Alla ska kunna känna sig välkomna i föreningen, ha acceptans för
varandras olikheter.

•
•

VISA EMPATI OCH HÄNSYN Bemöt andra människor på samma vis som du själv
vill bli bemött

•
•

ANSVAR Vi har alla ett ansvar att tillsammans bejaka den positiva stämningen i
föreningen såväl vid individmöten och arrangemang som vid kontakter över internet, per
mail eller telefon. Hästens hälsa och välfärd måste garanteras vid all hantering av hästen.

•
•

TRYGGHET Alla ska kunna känna sig trygga vid samvaro tillsammans inom föreningen
oavsett vem man är och om man har ingen häst, en häst eller 20 hästar och oavsett om
man är styrelsemedlem, vanlig medlem, avelsinriktad medlem eller bruksinriktad medlem
eller bara är medlem för intresset av rasernas skull.

•
•

RESPEKT Vi alla visar respekt för varandra och har alla ett ansvar att bemöta varandra
med respekt. Hästen är sedan en levande varelse och detta måste också respekteras vid all
ridning, träning och övrig hantering.

•
•

GLÄDJE Vi arbetar alla för att glädje ska ha ett fokus inom
föreningen.

•
•

HÄSTENS VÄLBEFINNANDE skall alltid komma i första hand, före krav från
uppfödare, tränare, ryttare, ägare, hästhandlare, organisatör, sponsorer, media och
funktionärer.

I Svenska Shirehästföreningens Code Of Conduct har det upprättats en rad etiska grundregler för medlemmar.
Önskvärt är att reglerna genomsyrar föreningen i vår strävan efter en öppen och välkomnande miljö.
Dokumentet innehåller aspekter som agerar för att skapa och förstärka positiva attityder och beteenden och
för att lyfta vikten av hästens välbefinnande vid alla former av hantering och krav utifrån.
Reglerna är inte till för att straffa enskilda personer utan för att vi ska bli bättre på att välkomna och respektera
varandra och våra hästar. Föreningen ämnar hålla nolltolerans för handlingar och beteenden som hånar eller
kränker andra medlemmar.
Medlemmar är skyldiga till att ta eget ansvar för att följa reglerna och om någon bryter mot dessa kan det få
konsekvenser beroende på vad regelbrottet bottnar i och styrelsen kan behöva agera för att vidta åtgärder
vilka syftar till att nå fram till den som brustit i reglerna och skapa trygghet för övriga. Konsekvenser kan vara ex
tillsägning eller avstämning från arrangemang i föreningen.Idéen med etiskt regelverk är att få medlemmar att
tänka efter och skapa goda vanor. Det ska ses som ett levande dokument som är föränderligt utifrån
medlemmarnas behov. Det är allas individuella ansvar för hur vi beter oss mot varandra.

