Protokoll vid Skandinavisk Hindersports årsmöte 2019-04-14.
Plats; Bro Park, Upplands Bro
1.

Mötets öppnande
Årsmötet öppnas kl 15.51 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
Hans Engblom och Göran Westerlund valdes att jämte ordförande justera
protokollet

4.

Närvarolista / röstlängd upprättas
Upprättande av röstlängd. Närvarande; Carl Agner, Maria Andersson,
Hans Engblom, Dennis Persson, Nils Westerlund, Nathalie Wiklund, Göran
Westerlund, Sigyn Dysell, Nadja Bellander, Daniel Wirenstål 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 tillstyrker 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 alla poster i styrelsen med reservation för att
Charlotte Dillner gärna ställer sin post till förfogande. Förslag framfördes
att hon ersätts av Nathalie Wiklund.
Enhälligt godkändes förslaget enligt följande;
Omval av K-B Wirenstål som ordförande ett år. Omval av ledamöter Dennis Persson
och Nadja Bellander 2 år samt Christopher Roberts ett år. Nyval Nathalie
Wiklund ett 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 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 2020
Fastställdes till oförändrad 250 kr för enskild individ och 300 kr för familj

14.

Eventuella motioner
Inga inkomna motioner att redovisa

15.

Info och synpunkter angående byggnation av hinderbanor på Bro Park

Dennis visar banskiss och ”vi är nu nästan i mål”. Bevattnings
möjligheterna har kraftigt utökats via nya dammarna med lagringskapacitet
på 15 000 kubik. Gräs planeras att sås i slutet av maj eller början av juni.
Vattenspridarna som kommer att kunna styras individuellt för bästa
resultat. Dessa måste vara på plats och fungera innan gräset sås.
Rail kommer att placeras utvändigt hela vägen samt runt svängarna
invändigt. Det behöver diskuteras om det ska vara rail hela vägen runt om
invändigt. Viktigt att beakta olika möjliga scenarier såsom lösa hästar.
K-B informerar om hur hindren är placerade och hur exempelvis ett 3 500
m långt steeplelöp kommer att kunna se ut med antal hinder, vilket varv,
startplats mm. Målet är att i sommar ha ett ”öppet” möte för att få input om
hur hindren ska utformas mm. Framfördes förslaget att endast den som är
medlem ska få komma med synpunkter.
Diskussion om häckbanan, häckarnas placering och betydelsen att det
inte är för lång sträcka mellan starten och första hindret pga hästarna får
upp för hög fart

16.

Info angående tävlingssäsongen
Kommande säsong blir det en dag på Strömsholm och målet är att få
banan i riktigt bra skick med bl.a. ny bevattningslösning. Åtta tävlingsdagar
med häcklöpningar på Göteborg och sju på Blommeröd med
steeplechaselöpningar.

17.

Hemsidan och övriga frågor
Hemsidan;
Peter Adbro vill gärna uppdatera den ordentligt. Bra om flera har
inloggningsuppgifter så det är lättare att lägga in referat. Namnet på
hemsidan bör ändras och kopplas till hindersporten
Övriga frågor;
Lennart Sachs har gått bort och SHS sänder en krans
Dennis framför att SHS bör delta i en arbetsdag på Bro Park för att bygga
hinder för träningshoppning

18.

Mötet avslutas

Ordföranden för stämman tackade för visat intresse och förklarade mötet
avslutat kl. 17,19

Vid protokollet:

……………………………
Maria Andersson

Ordförande:

………………………………
KB Wirenstål

Justeras:

…………………………….
Hans Engblom

………………………………
Göran Westerlund

