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Örebro 26/2 2017
1. Mötets öppnande
2. Upprop och fastställande av röstlängd
26
3. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst
Årsmötet godkänner
4. Val av ordförande och mötessekreterare för mötet
Årsmötet väljer:
Ordförande- Torbjörn Johanson
Mötessekreterare- Sofia Hökstrand
5. Fastställande av dagordning
Årsmötet godkänner
6. Val av protokolljusterare samt rösträknare
Årsmötet väljer:
Protokolljusterare- Martin Langels, Sanna Andrén
Rösträknare- Martin Langels, Sanna Andrén
7. Behandlande av verksamhets och förvaltningsberättelserna
Torbjörn Johansson läser upp verksamhets och förvaltningsberättelserna, utdrag ur
dem ” Under året har vi haft inte mindre än 7 NCHA approvda shower i egen regi.
Den uppskattade touren genomfördes under 4 endagstillfällen, samt 2stycken 2
dagars shower, NCHA Summer Cutting Spectacular samt NCHA Scandinavian
Championship. Touren hade totalt 161 starter vilket är en minskning med 52 starter
jämfört med 2015. Summer spec samt scandinaviska hade totalt 112 starter ( 81 +
31), minskning med 31 starter jmf. 2015. Merpatern av skillnaden kan relateras till
Team Sorting och herdwork Vi har delat ut ca 60Tsek i prispengar. Där samtliga
cuttingstarter varit NCHA approvda är prispengarna registreras som officiell
NCHA earnings.
Under 2016 har vi fått sponsor bidrag på 18Tsek, samt två fria hingstbetäckning
till ett värde av 25Tsek.
Horse of the year award för bästa Open 2017 delas mellan Solanos Little Tivio &
Sheza Twisted Merada. Bästa Non Pro häst går till Little Nitro Sally. ”
8. Fastställande av balans- och resultaträkning
Emilia Johansson redogör för föreningens intäkter/kostnader. Föreningen uppvisar
ett litet negativt resultat på 3 Tsek för verksamhetsåret. Omsättningen uppgår till
256 TSEK. Likvida medel uppgår till ca 56Tsek 31/12 2016. Det negativa
resultatet kan härledas till höga veterinärkostnader vid 2 dagars tävlingar, andra
alternativ letas för kommande året.
9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under senaste
räkenskapsåret
Emilia Johansson läser upp revisorberättelsen.
Sammanfattningsvis är allt i god ordning.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Godkänns av årsmötet
11. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande året
Hänvisas till årets tävlingsschema. I övrigt lämnas ansvar till styrelsen.

12. Val av styrelseOrdförande, för en tid av 2 år - Torbjörn Johansson- omval
Vice ordförande- Lars Rask- sittande (1 år kvar)
Kassör- Emilia Johansson- sittande (1 år kvar)
Sekreterare - Sofia Hökstrand- sittande (1 år kvar)
Ledamot- Lennart Vallin - sittande (1 år kvar)
Ledamot, för en tid om 2 år –Zoltan Toth (nyval)
Ledamot, för en tid om 2 år- Anna Sjögren (nyval)
En revisor jämte en revisors suppleant, för en tid av ett år.
Revisor- Marie Högström
Suppleant- Johanna Lindström Rosén- omval
Suppleant för en tid om ett år, två stycken- Titti Johansson, Kent Bogestav
Valberedning- Martin Langels, Göran Lindström
13. Behandling av motioner eller förslag som inkommit till styrelsen enligt
gällande regler
Bilaga 1. – Godkänns av årsstämman, upp till styrelsen att utarbeta formen.
Bilaga 2. – årsstämman kan ej godkänna denna motion då det vid approvda
tävlingar räcker med medlemskap i NCHA. Upp till styrelsen att ta fram en
rekommendation att tävlande och hjälpare är medlemmar.
Bilaga 3. – årsstämman godkänner en Hall of fame rider $8000. Vidare bör
styrelsen varje år lyfta fram en häst som utmärkt sig.
14. Fastställande om medlemsavgifter för 2018
Senior: 350:- , Familj: 500:-, Ungdom: 100:15. Övriga frågor
a. Varför är vi inte medlemmar i SVRF? Det finns många olika aspektar att ta hänsyn
till, men SVRF accepterar inte kogrenar, det är därför uteslutet.
b. Teamsortings vara eller icke vara på våra tävlingar: Ska vi ha detta måste det
organiseras bättre, förslag på att ha teamsortingansvariga. Det lämnas till
tävlingskommitén att ta fram ramar för hur detta ska skötas samt göra en
intressekoll.
c. En tävlingsledare som har stenkoll på allt som ska organiseras före och under
tävlingen, samt har koll på funktionärer och deras uppgifter. Upp till styrelsen att
ta fram lämpliga kandidater.
d. Hur ska vi få cuttingryttare att stanna kvar och hjälpa till som
herdholders/turnbacks under herdworken? Ett förslag kom upp om att ha ett
ryttarmöte innan tävlingen börjar, samt att ha en tävlingsvärd som kan hjälpa dem
som har svårt att hitta hjälpare. I övrigt är detta en fråga både tävlingskommitèn
och tävlingsledaren bör ta upp.
e. För info, en medlems enkät har kommit in som förslag till styrelsen, densamma
ska ta upp detta på kommande möte
f. Göran Lidström skickades som representant till mötet i NCHA Europe. Han
berättar att det var en givande dag där mycket focus låg på att diskutera hur vi ska
ena cuttingeuropa, ett förslag var en tour som ska gå på utvalda platser i Europa.
Glädjande var också att våra svenska domare har mycket gott anseende.

16. Mötet avslutas.

Bilaga 1:

Motion till NCHA of Scandinavias årsmöte 2017
Ungdomarna är föreningens framtid, därför bör NCHA of Scandinavia besluta om att starta
NCHA of Scandinavia Youth Fund. Ungdomsfonden kan se ut enligt förslag nedan men
detaljer överlåts till styrelsen, eller den styrelsen utser. Sponsoransvarig bör ges i uppdrag
att hjälpa till att bidragsgivare/sponsorer till ungdomsfonden hittas.
Syfte
Fondens syfte är att främja ungdomsverksamheten i NCHA of Scandinavia genom att med
ekonomiskt bidrag stötta ungdomar som tränar och/eller tävlar i herdwork eller cutting.
Förvaltning
Fonden skall förvaltas och ägas av NCHA of Scandinavia. Fonden skall redovisas i föreningens
årsredovisning där insamlade och utbetalda medel framgår.
Bidrag till fonden
Fonden är beroende av bidragsgivare/sponsorer och bör marknadsföras av föreningen som
sådan. I gengäld ger föreningen marknadsföringsutrymme för bidragsgivare/sponsorer på
årsbasis när föreningen har aktiviteter både i tryckt form och digitalt. Ungdomsansvarig bör
stötta föreningens ungdomar i deras arbete att samla in bidrag till fonden genom exempelvis
lotteri eller auktion av skänkta/sponsrade objekt, uppvisningar mm.
Riktlinjer för bidrag från fonden
 Bidrag ur fonden bestäms av ungdomsansvarig i styrelsen.
 Bidrag kan ges till satsande, aktiva ungdomar som visar intresse för cutting i
allmänhet och föreningen i synnerhet. Bidrag ges företrädesvis för deltagande i
föreningens träningar och tävlingar.
 Ungdom som utfört särskild god prestation inom ramen för NCHA of Scandinavias
verksamhet kan få pris ur fonden. Priset kan tilldelas någon som gjort bra
tävlingsresultat men även till någon som utmärkt sig som god kamrat eller som visar
god horsemanship.
 Bidrag ges genom att föreningen subventionerar helt eller delvis deltagande i av
föreningen arrangerad aktivitet. Rena penningbidrag utdelas ej.
 Bidrag ur fonden kan ges till ungdomar till och med den 31 december det år
personen fyller 20 år.
 Bidragets storlek bör på årsbasis fördelas jämnt mellan föreningens aktiva ungdomar
som ansöker om bidrag från fonden.
 20% av varje års bidrag till fonden bör fonderas till nästkommande år för att
säkerställa en långsiktig överlevnad av fonden.

Bilaga 2:
Hej, vill ha på förslag att det skall vara 100% obligatoriskt att vara medlem i NCHA of Scandinavia, oavsett
om du är tävlande eller hjälpare.

Bilaga 3:
Hej, ännu en motion, föreslår en Hall of Fame för ryttare och hästar, för ryttare minimum earnings 8000
Dollar, Ang hästar???, tål att diskuteras.

