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Protokoll vid Skandinavisk Hindersports årsstämma torsdagen

den 22 april 2021 via Teams

1. Mötets öppnande

Årsmötet öppnades kl 18.40 av ordförande K-B Wirenstål som hälsade alla

välkomna.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

K-B Wirenstål valdes enhälligt till mötets ordförande och Maria Andersson

till sekreterare.

3. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet

Anna Öhgren och Nadja Bellander valdes att jämte ordförande justera

protokollet.

4. Närvarolista / röstlängd upprättas

Upprättande av röstlängd. Närvarande: Maria Andersson, Anna-Maria

Andersson, Nadja Bellander, Charlotte Dillner, Hans Engblom, Anders

Herlin, Magnus Gustavsson, Jesko von Koenigsegg, Dennis Persson,

Susanne Sivrup Rosenqvist, K-B Wirenstål, Anna Öhgren och Elliot

Öhgren.

5. Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst

Mötet fann att kallelse skett i god tid och stadgeenligt.

6. Godkännande av dagordning

Den utskickade dagordningen fastställdes. Tillägg till övriga frågor att

diskutera Bro Pars hinderbanor och Norges hinderverksamhet

7. Styrelsens verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen har skickats ut till medlemmarna. Magnus undrar

varför verksamhet Blommeröd inte är nämnt. K-B svarar att
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verksamhetsberättelsen gäller SHS verksamhet år 2020 och då var det

inga tävlingar där. Anna-Maria berättade att de fått träna nu under våren

på Blommeröd både på slätt och hinder. Magnus påpekade att

verksamhetsberättelsen borde ha uppmärksammat individer,

arbetsgrupper, sponsorer och föreningar som varit aktiva och engagerade

i att färdigställa hinderbanorna på Bro Park. Dessa kunde gärna ha

nämnts vid namn. Verksamhetsberättelsen godkändes i nuvarande format.

8. Revisorns granskning

Balans- och resultaträkning samt revisionsberättelsen hade skickats ut till

medlemmarna. Hans frågar vart intäkterna kommit från då det skiljer sig

stort från föregående år. Dennis förklarar att många leverantörer mm

efterskänkte vissa skulder. Magnus tar upp att det är viktigt att det

definieras hur mycket av intäkterna som kommit från medlemsavgifter och

att det ska redovisas separat från exempelvis sponsorpengar. Detta är

viktigt för att tydligt visa inför Skatteverket att SHS är en ideell förening.

Bra om det framkommer hur mycket SHS har bidragit till att banorna på

Bro Park byggdes. Magnus ser också att det är bra att det framkommer

vad kostnaderna gått till. Hans har önskemål att till kommande år det

redovisas tydligare i ekonomiska rapporterna vilket fick stöd av övriga.

Balans- och resultaträkning samt revisionsberättelsen godkändes av mötet.

Revisorn tillstyrker ansvarsfrihet.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet i enlighet med revisorns förslag.

10. Val av styrelse

Valberedningen föreslår omval av ordförande K-B Wirenstål och

ledamöterna Natalie Wiklund och Dennis Persson.

Valberedningen föreslår nyval av Charlotte Dillner och Anna-Maria

Andersson

Mötet godkände enhälligt förslaget enligt följande;
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Omval av K-B Wirenstål som ordförande på ett år. Omval av ledamöterna

Dennis Persson på två år och Nathalie Wiklund på ett år.

Nyval av Charlotte Dillner på ett år och Anna-Maria Andersson på två år.

I styrelsen ingår också Maria Andersson och Christer Hederud som har ett

år kvar på sina mandatperioder.

Jesko von Koenigsegg ingår i styrelsen som hedersledamot.

11. Val av revisor

Revisorn Ann-Kristin Halpin ställer upp för omval vilket mötet biföll.

12. Val av valberedning

Till valberedning omvaldes Sigyn Dysell och nyval Magnus Gustavsson
och Anna Öhgren. Sigyn Dysell utsågs till sammankallande.

13. Fastställande av årsavgift för år 2022

Årsavgiften fastställdes till oförändrad 250 kr för enskild person, 300 kr för
familj (två personer boende på samma adress) och 5 000 kr för
livstidsmedlemskap

14. Eventuella motioner

Inga inkomna motioner fanns att redovisa.

15. Tävlingssäsongen 2021

Säsongen inleds med inställda tävlingsdagar pga en kall vår. Hans anser
hinderpremiären borde ha lagts senare under våren och framförallt
eftersom Bro Park är en ny bana och det finns ingen erfarenhet av hur den
övervintrar. K-B svarar att hans ursprungliga förslag till propositions
gruppen var att som säsongens första tävlingsdag avrida JK och
Swartlings 9 maj och ha en tävlingsdag i juli. Dennis menar dock att det
behövs lopp för att förbereda hästarna för Strömsholms dagen. Charlotte
anser att det borde vara fler än bara en person som ska kunna bestämma
om det ska vara lopp eller inte. Dennis förklarar att beslut tas utifrån
banskötsel och därför blir anläggningsansvarig bestämmer. Inställda
hinderlopp flyttas till andra datum och eventuellt kommer ett lopp att
avridas i Göteborg i mitten av maj om banan är i tillräckligt bra skick.
Sorrento kommer att sparas för att avridas senare under säsongen.
Diskussion om hur hantera dessa situationer när lopp ställs in och om
möjligheten finns att någon representant för SHS kan vara delaktig i
beslutet. I dagsläget borde det ha varit möjligt att avrida loppen enligt plan
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eftersom banan inte kommer att tävlas på efter 19 maj fram tills 4 augusti.
Ingen färdig lösning finns men däremot behov av att se över situationen

16. Träningsmöjligheter inför säsongen och övningshinder på Bro Park

Det är svårt att hitta en lämplig plats på Bro Park att placera övningshinder.
I dagsläget står det övningshinder på ett fält men med tveksamt underlag.
Dessa hinder är också i behov av renovering. Ett alternativ till fältet är att
övningshinder tas fram vid behov och exempelvis placeras på rakbanan.
Susanne berättar att de i Göteborg hjälps åt att ta fram övningshinder på
träningsbanan och det arbetet behöver inte på banpersonalen ansvara för.
K-B förslag att SHS köper in nya övningshinder. Det finns en hel del
material på Bro Park såsom ris, avsprångsbommar mm att bygga hinder
med. Dennis föreslår att använda det som finns för att reparera befintliga
övningshinder och köpa in två kompletterings delar till steeplehinder.
Anders informerar att det finns metallramar till steeplehinder på Blommeröd
som skulle kunna vara en bas till att bygga hinder. K-B informerar att det
finns metallramar på Bro Park också. Magnus föreslår att en grupp tillsätts
för att bl.a. gå igenom hur det framledes kan skapas bra
träningsmöjligheter runt om i landet, möjlighet till övningshoppa
startanmälda hästar dagen innan tävling mm. Hans påminner att han lagt in
en motion till SG om en 5 års plan för hindersporten. Den motionen
behandlades senast vid SGs höststämma år 2020 och där beslutades att
planen ska ingå i en 5 årsplan för hela galoppsporten och läggas fram till
årsstämman år 2021.

17. Hinderryttare och åldersgräns

Skandinaviskt reglemente är inte klart ännu och möjligt att påverka. Enligt
svensk lag tillåts inte spel i löp där ryttare som inte är myndiga deltar.
Många olika uppfattningar om för och nackdelar med åldersgräns utifrån ett
spelperspektiv, säkerhetsperspektiv mm. Slutsats att inte påverka beslutet
utan låta säsongen avridas med möjlighet för minderåriga att rida och då
uteblir spelmöjligheterna. Det kommer att vara speciella regler dock för
Strömsholm för att säkerställa att det går att spela på dom flesta löpen.

18. Förslag att SHS sponsrar ett hinderlopp under säsongen

Styrelsen ser över möjligheten att sponsra steeplelöp med vandringspris,
hederspris mm. Förslaget mottogs positivt och styrelsen fick i uppdrag att
se över möjligheterna.

19. Hemsidan

Händer inte mycket i nuvarande. Hans refererar till SHS årsstämmas
protokoll 2020 att se över sin kommunikationsplan men inget har hänt. K-B
tar upp frågan igen med Peter som ansvarar för hemsidan idag. Domänen
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galoppen.se är Peters egen vilket försvårar möjligheten för exempelvis
styrelsen att gå in och lägga till ny information och händelser. Anders
informerar att facebook sidan är flitigt besökt vilket är väldigt roligt.

20. Övriga frågor

Magnus anser att styrelsen borde ta tag i hur banan ska utvecklas framöver
exempelvis vad gäller hinder, underlag, vattengraven mm. Vattengraven är
fylld med träflis istället för vatten. Har varit svårt hitta en lösning pga. att
banan är doserad. Styrelsen har sett över möjligheten till en matta som
används inom hoppsporten.

Diskussion om Norges hinderverksamhet som i år återigen bara har 3 löp
och nu krävs 3 norsktränade hästar för att det ska bli löp. SHS har ingen
direkt kontakt med Norge och ser att det är svårt att påverka.

Anders föreslår att utse bästa novishäst under året. Anders återkommer
med förslag om kriterier för hur det ska beräknas.

21. Mötet avslutas

Ordföranden tackade deltagarna för visat intresse och förklarade mötet
avslutat kl. 21.38.

Vid protokollet: Ordförande:

…………………………… ………………………………

Maria Andersson K-B Wirenstål

Justeras:

……………………………. ………………………………

Anna Öhgren Nadja Bellander


