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1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN
BTR:s ordförande Ola Johansson öppnade stämman med att hälsa alla delegater
och övriga välkomna till dagens förhandlingar.
2 FASTÄLLANDE AV DAGORDNINGEN
Stämman fastställer den utskickade dagordningen med den ändringen att det skall
stå en revisor istället för revisorer i paragraf 15.
3 UPPRÄTTANDE AV RÖSTLÄNGD
Stämman beslutar att efter närvaroupprop använda namnen från delegatlistan som röstlängd.
4 VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE VID STÄMMAN
Stämman väljer Claes-Göran Svensson till ordförande och Leif Karlsson till sekreterare.
5 VAL AV JUSTERINGSMÄN TILLIKA VID BEHOV VALKONTROLLANTER
Stämman väljer Lars Nylander och Stig Strandberg till justeringspersoner/valkontrollanter .
6 FRÅGAN OM STÄMMANS BEHÖRIGA UTLYSANDE
Stig och Leif redogör för hur stämman tidsmässigt utlysts och hur utskick gjorts till
anmälda delegater.
Efter denna redogörelse anser stämman att den utlysts på ett behörigt sätt.
7 BEHANDLING AV STYRELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR SENASTE
VERKSAMHETSÅRET
Verksamhetsberättelsen och de ekonomiska rapporterna utskickade och utdelade på stämman.
Styrelsen kompletterar med några förklaringar och synpunkter som den vill att deltagarna tar
med sig hem till sina lokala föreningar. Viktigast att försöka värva flera medlemmar lokalt.
8 REVISORERNAS BERÄTTELSE FÖR SAMMA TID
Revisionsberättelsen utdelad och uppläst på stämman och där framgår att vår revisor inte hade
något att anmärka på styrelsen förvaltning eller på räkenskapshandlingar för verksamhetsåret 2018.
9 FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT OCH BALANSRÄKNINGEN OCH DISPOSITION AV
TILLGÄNGLIGA VINSTMEDEL
Stämman beslutar att fastställa resultat och balansräkningen och att årets förlust skall överföras
till ny räkning. Därefter läggs 2018 års redovisning till handlingarna.

10 FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSENS MEDLEMMAR
Med stöd av vad som framkommit i revisionsberättelsen beslutar stämman att
bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
11 FASTSTÄLLANDE AV VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR
INNEVARANDE VERKSAMHETSÅR
Stämman presenteras ett förslag från styrelsen till budget för innevarande år och vidare
en verksamhetsplan för samma tid.
Stämman beslutar att godkänna verksamhetsplanen och att fastställa budgeten för 2019.
12 BESLUT OM ÅRSAVGIFT TILL FÖRBUNDET FÖR ÅR 2021
Styrelsen föreslår oförändrad avgift till förbundet för 2021. Inga andra förslag framläggs.
Stämman beslutar enligt styrelsens förslag om oförändrad avgift till förbundet för 2021.
Efter punkt 12 så måste Claes-Göran Svensson lämna årsstämman som ordförande och
stämman valde då Ola Johansson till ordförande för de återstående punkterna på dagordningen.
13 VAL AV ORDFÖRANDE FÖR EN TID AV 1 ÅR
Valberedningen föreslår omval av Ola Johansson. Inga andra namn föreslås.
Stämman väljer enligt valberedningensförslag Ola Johansson till ordförande för en tid av ett år.
14 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANT FÖR EN TID AV 2 ÅR
Valberedningen föreslår omval av Heidi Svensson, Emma Möller, Nicklas Sundquist och
Henrik Wingmyr till styrelseledamöter för en tid av två år.
Till suppleant föreslår valberedningen nyval av Nicklas Dyrberg Jägersro för en tid av två år.
Inga andra namn föreslås av stämman.
Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.
15 VAL AV REVISOR OCH REVISORSSUPPLEANTER FÖR EN TID AV 1 ÅR
Valberedningen föreslår omval av Leif Danielsson som revisor med Kerstin Grönlund och
Lars-Inge Olsson som suppleanter. Inga andra namn föreslås av stämman.
Stämman väljer enligt valberedningens förslag.
16 VAL AV VALBEREDNING FÖR EN TID AV 1 ÅR
Stämman väljer Roland Rutgersson, Kerstin Grönlund och Lennart Fjällström till valberedning
fram till nästa årsstämma. Lennart Fjällström sammankallande.
17 FRÅN STYRELSEN HÄNSKJUTNA FRÅGOR OCH MOTIONER
HÄNSKJUTNA FRÅGOR
VERKSAMHETSKONFERENSEN 2019
Styrelsen hänskjuter frågan till årsstämman om att man även under 2019 skall ordna en
verksamhetskonferens på M/S Birka. Styrelsen anser att det är viktigt att få träffa
kontaktpersoner/representanter från de lokala föreningarna och där diskutera och stämma
av förbundets verksamhet.
Stämman beslutar enligt styrelsens förslag och uppdrar åt styrelsen att även detta år ordna
en verksamhetskonferens förslagsvis i september.
MOTIONER
Motion från Bergsåkers B-tränareförening om att BTR skall tillskriva ST om att dispensen för att få
köra breddlopp som nu finns för unga under 25 år eller yngre som kört över 150 lopp skall tas bort.
BTR:s styrelse bifaller motionen och anser att det endast skall vara 150 lopp som gäller för deltagande.
Årsstämman beslutar enligt motionens inriktning och uppdrar åt styrelsen att tillskriva ST i frågan.

Motion från Bergsåkers B-tränareförening om att priset Årets B-tränade Häst delas upp i två
kategorier Årets B-tränade Varmblod respektive Årets B-tränade Kallblod eftersom man anser
att varmbloden har en fördel i att det finns mer pengar att köra om i deras kategori.
BTR:s styrelse avslår motionen då man inte vill devalvera priset till utmärkelsen Årets Häst.
Man kan dock tänka sig att om man hittar nya sponsorer i framtiden återkomma i frågan.
Årsstämman beslutar att avslå motionen med stöd av vad som framkommit ovan.
Motion från Sundbyholms B-tränareförening förslag på förändringar i BTR.
Innehåller medlemsvärvning, vilka frågor skall vi driva, m.m
BTR:s styrelse upplever inte motionen som en motion utan som tankar och önskemål om
hur BTR och dess styrelse skall arbeta i framtiden. Finns inga direkta förslag att ta ställning till.
BTR:s styrelse avslår motionen med stöd av vad som ovan angivts men tar till sig tips, kritik m.m
i skrivelsen.
Årsstämman avslår motionen med stöd av vad som ovan angivits.
INFORMATION FRÅN STYRELSEN
ÅRETS B-TRÄNARE 2018
Till Årets B-tränare 2018 har styrelsen utsett Susanne Richter som är direktansluten medlem
med licens på Romme.Hon tränar bl.a M T Joinville, Ural och Visitor.
Resultat 2018 57 starter 12-6-4 21% intränat 1 723 210:Tyvärr så hade inte Susanne möjlighet att delta i samband med Årsstämman.
ÅRETS HÄST 2018
Till Årets B-tränade Häst 2018 har utsetts Selmer IH som tränas av Ingemar Hultqvist från
Umeå. Selmer IH segrade bl.a i finalen av Breeders Crown med första pris 800 000:Resultat 13 starter 4-5-1 1 425 100:- insprunget 13.8 L 11.4 ak
Priset delades ut till skötaren inför publik i samband med Olympiatravet på Åby den 27 april.
ÅRETS UNGA B-TRÄNARE 2018
Till årets unga B-tränare valdes Oscar Berglund från Brunflo utanför Östersund.
Resultat 2018 71 starter 23-13-10 32% intränat/kört 1.699 447:Tyvärr måste även Oscar lämna återbud till Olympiatravshelgen/BTR-årstämma men priset
kommer att överlämnas i samband med travtävling i Östersund.
AVSLUTNING
Ola Johansson avslutade med att tacka för en bra stämma och för förtroendet att få leda förbundet
ytterligare ett år. Därefter inbjöds deltagarna till en lunchbuffé.
I samband med årsstämman så deltog Johan Lindberg från ST och informerade om travet idag.
Vår försäkringsmäklare Magnus Karlsson Söderberg &Partners var även på plats och svarade på frågor.
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