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1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN
BTR:s ordförande Monica Sahlgren-Fromell öppnade stämman med att hälsa alla
delegater och övriga välkomna till dagens förhandlingar.
2 FASTÄLLANDE AV DAGORDNINGEN
Stämman fastställde den utskickade dagordningen.
3 UPPRÄTTANDE AV RÖSTLÄNGD
Stämman beslutade efter upprop att använda namnen på delegatlistan, 28 st, som
röstlängd.
4 VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE VID STÄMMAN
Stämman valde Roland Rutgersson till ordförande och Leif Karlsson till sekreterare.
5 VAL AV JUSTERINGSMÄN TILLIKA VID BEHOV VALKONTROLLANTER
Till justeringspersoner/valkontrollanter valdes Maria Holdhaus och Stig Strandberg.
6 FRÅGAN OM STÄMMANS BEHÖRIGA UTLYSANDE
Stig redogjorde för hur stämman tidsmässigt utlysts och hur utskicket till anmälda
delegater gått till.
Stämman anses efter denna redogörelse för behörigt utlyst av stämman.
7 BEHANDLING AV STYRELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR SENASTE
VERKSAMHETSÅRET
Verksamhetsberättelsen utskickad tillsammans med kallelsen till delegaterna.
Verksamhetsberättelsen genomgången på stämman inga synpunkter framfördes på denna.
I övrigt inga synpunkter på årsredovisningen.
8 REVISORERNAS BERÄTTELSE FÖR SAMMA TID
Revisionsberättelsen upplästes för stämman där det framgick att man inte hade något att
anmärka på styrelsen förvaltning eller på räkenskapshandlingar för verksamhetsåret 2015.
9 FASTSTÄLLANDE AV BALANSRÄKNINGEN OCH DISPOSITION AV
TILLGÄNGLIGA VINSTMEDEL
Stämman beslutar att fastställa balansräkningen och att årets vinst skall överföras
till ny räkning. Därefter läggs 2015 års redovisning till handlingarna.

10 FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSENS FÖRVALTNING
Med stöd av vad som framkommit i revisionsberättelsen beslutar stämman att
bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.
11 FASTSTÄLLANDE AV VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR
INNEVARANDE VERKSAMHETSÅR
Stämman presenteras ett förslag från styrelsen till budget för innevarande år 2016
och vidare en verksamhetsplan för samma tid.
Stämman beslutar att godkänna verksamhetsplanen och att fastställa budgeten.
12 BESLUT OM ÅRSAVGIFT TILL FÖRBUNDET FÖR ÅR 2018
Styrelsen föreslår oförändrad avgift till förbundet för 2018. Inga andra förslag framläggs.
Stämman beslutar enligt styrelsens förslag om oförändrad avgift till förbundet.
13 VAL AV ORDFÖRANDE FÖR EN TID AV 1 ÅR
Valberedningen föreslår nyval av Ola Johansson. Jan-Ivar Jonsson föreslås som
motkandidat till ordförandeposten av delegat från Sundbyholm. Ordförande anser att Ola
Johansson fått mest stöd efter muntlig röstning. Efter att votering krävts så skedde valet
med sluten omröstning bland de 28 anmälda delegaterna. Omröstningen utföll enligt
följande efter det att valkontrollanterna räknat inkomna röstsedlarna att Ola Johansson
fått 19 röster och Jan-Ivar Jonsson 9 röster.
Ola Johansson blir således efter röstningsutfallet BTR:s nya ordförande för en tid av ett år.
14 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANT FÖR EN TID AV 2 ÅR
Valberedningen föreslår omval av Cay Mäkinen, Maria Holdhaus, Leif Karlsson och
nyval av Claes-Göran Svensson för en tid av två år samt ett fyllnadsval av Willy Olsson
för en tid av ett år.
Till suppleant föreslår valberedningen Monica Sahlgren Fromell för en tid av två år.
Inga andra namn föreslås av stämman.
Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.
15 VAL AV REVISORER OCH REVISORSSUPPLEANTER FÖR EN TID AV 1 ÅR
Valberedningen föreslår Leif Danielsson som revisorer med Lars-Inge Olsson som
suppleant. Inga andra namn föreslås.
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.
Roland Rutgersson sammankallande.
17 FRÅN STYRELSEN HÄNSKJUTNA FRÅGOR OCH MOTIONER
HÄNSKJUTNA FRÅGOR
VERKSAMHETSKONFERENSEN
Styrelsen hänskjuter frågan till årsstämman om att man även under 2016 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 enhälligt att styrelsen även i år skall ordna en konferens och att det är
viktigt att samtliga lokalföreningar deltar med minst en representant.
Tidsmässigt bästa tid i mitten av september, förslagsvis en lördag-söndag.

MOTIONER
Inga motioner har inkommit till styrelsen.
INFORMATION FRÅN STYRELSEN
ÅRETS B-TRÄNARE 2015
Till Årets B-tränare 2015 har styrelsen utsett Kjell-Ove Eriksson bosatt i Ursviken
och medlem i Skellefteå B-tränareförening.
På sin tränarlista har han bl.a Usain Swing och Stilig.
Resultat 2015 144 starter 8-10-25 och inkörda pengar 917 800:Kjell-Ove deltog i årsstämman och fick där presentera sig själv och berätta om
sin verksamhet och även svara på frågor från stämmodeltagarna.
Prisutdelningen genomfördes sedan inför publik på Åby i samband med Olympiatravet.
ÅRETS HÄST 2015
Till Årets B-tränade Häst 2015 har utsetts Youana som tränas av Catharina Johansson
tillhörande Åby B-tränare&Montéförening.
Youana segrade bl.a i EM för ston på Solvalla och i SM för ston på Åby under 2015.
Resultat 2015: 13 starter 4-1-3 1 738 835:- 1.11.7 m
Prisutdelningen till Youana i samband med Olympiatravet då hon kommer att prydas
av BTR:s hederstäcke. Tyvärr kunde inte Catharina Johansson delta på stämman.
AVSLUTNING
Ola Johansson avslutade stämman med att tacka för det förtroende han fått att som
ordförande leda förbundet i framtiden.
Efter avslutad stämman så höll Agneta Sandberg från Travarhälsan en uppskattad
information om bl.a stallbackkontroller, campkontroller och lämnade även tips om
vad man som ansvarig tränare bör ha kontroll på i samband med start och träning.
Hon fick många frågor från och synpunkter från åhörarna.
Dagen avslutades sedan med att alla deltagar inbjöds till en lunchbuffé på hotel Scandic.
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