
Appaloosa Horse Club Sweden 

 

 

Protokoll för Styrelsemöte via telefonmöte lördagen den 28 Juni 2014 kl 10:00 

Närvarande: Anette Christensen, Anna Öhgren, Jenny Hansson. 

 

1. Mötets öppnande. 

Kl. 10:20 - Ordf Anette Christensen hälsar välkomna och förklarar mötet 

öppnat. 

 

2. Val av sekreterare. 

Anna Öhgren valdes som sekreterare. 

 

3. Val av justerare. 

Jenny Hanssons valdes som justerare. 

 

4. Fastställande av dagordning. 

Dagordningen godkändes. 

 

5. Appaloosa Spotted Challenge – redovisning/sammanställning. 

APHC gick back på denna tävlingen med drygt 8.500:- 

Veterinärkostnaden på 4.200:- känns lite mycket så Anette ska kontakta 

veterinär för att dubbelkolla att beloppet stämmer. 

Den ring steward som anlitats kom aldrig, Anette tog den positionen. 

Utlägget på 500:- till Ring Steward skall återföras till APHC’s bankkonto. 

”Fri mat till alla funktionärer” blev ett dyrt upplägg. Vi lärde oss den dyra 

vägen och vid framtida tävlingar kommer det bli mer kontroll på vilka 

som hämtar gratis mat och det kommer även att begränsas till 1 måltid 

och 1 dricka. 

 

6. Appaloosa for Pleasure – nästa tävling hos Jenny. 

Jenny mailar en funktionärslista till Anette så att vi ser vilka poster det 

fortfarande saknas folk till.  

Clinics och boende bokas och betalas till Ranchhästar. Anmälan till 

tävling görs som vanligt till APHC. Jenny ordnar prisinfo samt övrig nyttig 

information angående de 2 clinicarna i samband med tävlingen, som 

vi lägger upp på APHC.se och sprider via FB. 

 

7. Tävlingen hos Linda Israelsson. 

Saknas Showmanager och Show sekreterare. Jenny tar kontakt med 

Linda angående upplägg och detaljer. 

 

 



8. Information om A Touch of the West. 

Någon annons har fortfarande inte gjorts. Bildmaterial från medlemmar 

finns på One Drive. Jenny pratar med Andreas om han kan göra 

annonsen. Deadline 9 Juli. 

 

9. Hälsar ny webbdesigner välkommen. 

Hanna är vår nya webmaster. Man når henne på hanna@aphc.se 

Anette hör med Marty angående Google Docs dit ”Bli Medlem” 

registreringen länkar. 

 

10. Prövningsbeslut inför nästa årsstämma. 

P.g.a bristande engagemang från styrelsemedlemmarna diskuterades 

ett prövningsbeslut inför nästa årsstämma. Det skulle innebära att APHC 

lägger ett åtagandekrav på styrelsemedlemmarna. Förslaget är att 

varje styrelsemedlem måste vara närvarande på minst två (2) 

styrelsemöten per år samt vara engagerad i minst ett (1) evenemang 

t.ex. tävling, per år. Väljer styrelsemedlemmen att tävla på samtliga 

våra tävlingar och således ej själv har möjlighet att ställa upp och 

hjälpa till, ligger engagemanget i att man åtar sig att engagera någon 

annan person som kan ta styrelsemedlemmens plats som engagerad 

tävlingshjälp. 

 

11. Övrigt 

Då Hästkartan ej skött sina åtaganden i form av synlig APHC banner, 

bestämmer vi att vi avslutar samarbetet med Hästkartan. Faktura med 

krav har inkommit från Hästkartan till APHC.se, Anette kontaktar 

Hästkartan och inkräver en kreditfaktura. 

 

12. Nästa styrelsemöte. 

26 juli kl 18:00 hos Jenny Hansson på Ranchhästar. 

 

13. Mötets avslutande. 

12:00 – Ordföranden tackar de närvarande och förklarar mötet 

avslutat. 

 

Lördag 28 juni 2014 

 

 

_____________________________ _____________________________ 

Sekreterare Anna Öhgren  Ordförande Anette Christensen 

 

 

 

_____________________________ 

Justerare Jenny Hansson 

mailto:hanna@aphc.se

