
Protokoll vid Skandinavisk Hindersports årsmöte 2018-04-15.  

Plats; Bro Park, Upplands Bro 

1. Mötets öppnande 

Årsmötet öppnas kl 17,12 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 

Nadja Bellander och Christopher Roberts valdes att jämte ordförande 

justera protokollet 

4. Närvarolista / röstlängd upprättas 

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

Andersson, Maria Andersson, Nadja Bellander, Hans Engblom, Dennis 

Persson, Christopher Roberts, Göran Westerlund, Sigyn Dysell och K-B 

Wirenstål 

5. Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst 

Befanns att kallelse skett i god tid och stadgeenligt  

6. Godkännande av dagordning 

Dagordningen fastställdes 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse 

Verksamhetsberättelsen har skickats ut till medlemmarna och mötet 

godkände den utan frågor 

8. Revisorns granskning 



Kassören Dennis Persson läste upp revisionsberättelsen och som 

godkändes av mötet. Revisorn tillstyrkes ansvarsfrihet 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av årsmötet i enlighet med revisorns 

förslag  

10. Val av styrelse  

Valberedningen föreslår omval av samtliga poster i styrelsen.  

Enhälligt godkändes valberedningen förslag enligt följande; 

Omval av K-B Wirenstål som ordförande ett år. Omval av ledamöter Maria Andersson 

och Christer Hederud 2 år samt Charlotte Dillner och Christopher Roberts 

ett år.  

I styrelsen ingår också Dennis Persson och Nadja Bellander 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 godkändes  

12. Val av valberedning 

Till valberedning valdes Anna-Maria Andersson, Elin Roberts och Sigyn 
Dysell. Sigyn utsågs till sammankallande 

13. Fastställande av årsavgift för 2019 

Fastställdes till oförändrad 250 kr för enskild individ och 300 kr för familj 

14. Eventuella motioner 

Inga inkomna motioner att redovisa 

15. Info angående byggnation av hinderbanor på Bro Park 

K-B visar banskiss och planen är att anlägga bankroppen i år (inte rail eller 
hinder). Dennis är projektledare för en grupp som består av KB, 



representanter för Sportgräs och Roger Asp. Tre olika 
jord/sandblandningar ska testas för att hitta lämpligaste blandningen.  

Hans Enblom hänvisade till hans motion från ifjol angående förändrade 
startrutiner för att få till jämnare och bättre starter 

Diskuterades om vart i banan det ska vara rail och hur markera delar där 
behövs göras andra markeringar av bansträckning ex via snökäppar  

Beslut av vilka steeplechase hinder som kommer att byggas ska baseras 
på vetenskaplig/statistisk grund med utgångspunkt på säkerhet. Aktiva 
kommer också att vara delaktiga i denna beslutsprocess.  

16. Info angående tävlingssäsongen  

Information angående tävlingssäsongen. Inte helt klart med Länsstyrelsen 
ang 12e maj Strömsholm men Dennis är fortsatt positiv. I övrigt lika många 
löp och prispengar som år 2017. I Norge är det ett lopp färre i år 

17. Hemsidan och övriga frågor 

Hemsidan har Elliot Öhgren åtagit sig att löpande skriva reportage på. Har 
dock inte blivit så många inlägg. Diskussion om hemsidans betydelse och 
vad som ska göra den mer attraktiv 

Övriga frågor;  

Diskuterades betydelsen av att nya banan har ett högt säkerhetstänk 
gällande hästar och ryttare 

Anna- Maria Andersson tog upp problematiken med ryttarbristen. Bl.a. 
förslag om SHS ska äga en häst som nya förmågor kan få möjligheten att 
rida löp på 

18. Mötet avslutas 

Ordföranden för stämman tackade för visat intresse och förklarade mötet 
avslutat kl. 19,15 

Vid protokollet: Ordförande: 

 

…………………………… ……………………………… 

Maria Andersson KB Wirenstål 

 



Justeras:  

 

……………………………. ……………………………… 

Christopher Roberts Nadja Bellander 


