
Protokoll vid Skandinavisk Hindersports årsmöte måndagen  

den 27 april 2020 (webb/telefonkonferens).  

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 Hans Engblom till  

sekreterare.  

3. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet  

Christopher Roberts och Daniel Wirenstål valdes att jämte ordförande  

justera protokollet.  

4. Närvarolista / röstlängd upprättas  

Upprättande av röstlängd. Närvarande: Carl Agner, Anna-Maria  

Andersson, Nadja Bellander, Charlotte Dillner (fr.o.m. § 15), Sigyn Dysell,  

Hans Engblom, Per Hallqvist, Anders Herlin, Magnus Gustavsson, Jesko  

von Koenigsegg, Niklas Lovén, Dennis Persson, Christopher Roberts,  

Nathalie Wiklund, Daniel Wirenstål, 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.  

7. Styrelsens verksamhetsberättelse  

Verksamhetsberättelsen har skickats ut till medlemmarna och mötet  

godkände den utan frågor.  
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8. Revisorns granskning  

Balans- och resultaträkning samt revisionsberättelsen hade skickats ut till  

medlemmarna och föranledde inte några frågor utan 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 och de ledamöter som är  

uppe för omval.  

Mötet godkände enhälligt förslaget enligt följande;  

Omval av K-B Wirenstål som ordförande på ett år. Omval av ledamöterna  

Maria Andersson och Christer Hederud på två år samt Christopher  

Roberts och Nathalie Wiklund på ett år.  

I styrelsen ingår också Nadja Bellander och Dennis Persson 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 Anna-Maria Andersson, Sigyn Dysell och Elin 
Roberts. Sigyn Dysell utsågs till sammankallande.  

13. Fastställande av årsavgift för år 2021  

Årsavgiften fastställdes till oförändrad 250 kr för enskild person och 300 kr för 
familj.  

14. Eventuella motioner  

Inga inkomna motioner fanns att redovisa.  
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15. Byggnation av hinder på steeplechasebanan på Bro Park  

Ritning över de nya hinderbanorna på Bro Park hade skickats ut till 
medlemmarna. Diskuterades antalet hinder per varv, olika hindertyper och 
hur många av hinderna som ska hoppas från ett eller två håll samt i vilken 
mån utländsk hinderexpertis ska anlitas. Carl Agner föreslog att distansen i 
St Eriks Pris förlängs från 4.550 m till 5.000 m. Han menade också att 
svängen mellan ritningens hinder nr 3 och 4 är snävare än på Täby Galopp 
och att hänsyn bör tas till den tempominskning det kan medföra vid 
byggnation av hinderna. På förslag från Dennis Persson beslutades att ge 
honom, K-B Wirenstål och Anders Herlin i uppdrag att utarbeta ett förslag 
över vilka hinder som ska byggas och lämna förslaget till SHS:s styrelse. Tre 
adjungerande ryttare utsågs att hjälpa till i arbetet: Niklas Lovén, Christopher 
Roberts och Elliot Öhgren.  



16. Tävlingssäsongen 2020  

Liksom ifjol har det skrivits ut 24 hinderlöpningar men en löpning ställdes in 
förra året. Diskussion kring konsekvenserna av att Grand Nationaldagen på 
Strömsholm har ställts in. I första hand ansågs det att de två standard- 
löpningarna, Familjen Perssons steeplechase och Novishäcklöpningen, bör 
kunna skrivas ut och ridas på andra banor i stället. Charlotte Dillner menade 
att det även bör skrivas ut ersättningslöpningar för Grand National och 
Champion Hurdle så att de tilltänkta starthästarna i dessa löpningar inte blir 
helt utan starttillfällen. Christopher Roberts påpekade att ungefär 30 procent 
av prispengarna, dvs hästarnas försörjningsmöjligheter, i årets hinderlöpningar 
riskerar att försvinna genom att GN-dagen ställts in. Charlotte Dillner menade 
att de budgeterade prispengarna i de två huvudlöpningarna borde kunna 
fördelas ut i övriga hinderlöpningar om det inte skrivs ut ersättningslöpningar. 
Initierades frågan om enskilda tränare ska skriva till SG-styrelsen och framföra 
sina önskemål, samt att SHS bör tillstyrka en sådan skrivelse. Dennis Persson 
manade till försiktighet att framföra alltför djärva förslag eller önskemål till 
Svensk Galopp på grund av den ekonomiska situationen. Han för en öppen 
dialog med sportchefen Dennis Madsen om nya löpningar men vill avvakta till 
den 10 maj då det rids två häcklöpningar på Göteborg Galopp, 
förhoppningsvis välbesatta, innan han tar nästa steg.  

17. Hemsidan och övriga frågor  

K-B Wirenstål konstaterade att hemsidan lever även om uppdateringen inte är 
så livaktig. Föreningens webmaster Peter Adbro vill gärna uppdatera men 
behöver material. Anders Herlin menade att Facebook är enklare att lägga ut 
information på. Föreningens Facebook-sida har närmare 1.000 följare. Anders 
Herlin ansåg att styrelsen bör se över sin kommunikations-  
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plan. Anna Öhgren åtog sig att hjälpa till i den mån hon kan och K-B 
Wirenstål uppmanade alla att komma med konkreta synpunkter på 
innehållet till hemsidan och Facebook.  

18. Mötet avslutas  

Ordföranden tackade deltagarna för visat intresse och förklarade mötet avslutat kl. 
20.25.  



Vid protokollet: Ordförande:  

................................. ....................................  

Hans Engblom K-B Wirenstål  

Justeras:  

.................................. ....................................  

Christopher Roberts Daniel Wirenstål  
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