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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. Ett särskilt välkomnande
till Årets B-tränare 2012 Johnny Johansson och till kretsen runt Årets B-tränade Häst
Raggmunken. Hon återvände även till gårdagens Olympiatrav som var en härlig travdag.
2 UPPRÄTTANDE AV RÖSTLÄNGD
Stämman beslutade att efter upprop använda delegatlistan, 30 st, som röstlängd.
3 VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE VID STÄMMAN
Stämman valde Roland Rutgersson till ordförande och Leif Karlsson till sekreterare.
4 VAL AV JUSTERINGSMÄN TILLIKA VID BEHOV VALKONTROLLANTER
Till justeringspersoner/valkontrollanter valdes Inge Dickens och Hans Walker.
5 FRÅGAN OM STÄMMANS BEHÖRIGA UTLYSANDE
Utskick från kansliet c:a 8 veckor före till samtliga lokalavdelningar och sedan
utskick till anmälda delegater 3 veckor innan stämman.
Stämman anses efter denna redogörelse för behörigt utlyst av delegaterna.
6 BEHANDLING AV STYRELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR SENASTE
VERKSAMHETSÅRET
Verksamhetsberättelsen utskickad tillsammans med kallelsen till delegaterna.
Resultat/balansräkningen utdelad på stämman. Verksamhetsberättelsen genomgången
på stämman, inga frågor eller synpunkter framfördes på denna. Angående den ekonomiska
delen så framfördes att även denna skall skickas ut till delegaterrna i förväg så att man kan
hinna sätta sig in i denna innan stämman. I övrigt inga synpunkter på årsredovisningen.
7 REVISORERNAS BERÄTTELSE FÖR SAMMA TID
Revisionsberättelsen upplästes för stämman där det framgick att man inte hade något att
anmärka på styrelsen förvaltning och på räkenskapshandlingar för verksamhetsåret 2012.
8 FASTSTÄLLANDE AV BALANSRÄKNINGEN OCH DISPOSITION AV
TILLGÄNGLIGA VINSTMEDEL
Stämman beslutar att fastställa balansräkningen och att årets vinst skall överföras
till ny räkning. Därefter läggs 2012 års redovisning till handlingarna.

9 FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSENS FÖRVALTNING
Med stöd av vad som framkommit i revisionsberättelsen beslutar stämman att
bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.
10 FASTSTÄLLANDE AV VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR
INNEVARANDE VERKSAMHETSÅR
Stämman presenteras ett förslag från styrelsen till budget för innevarande år 2013
och vidare en verksamhetsplan för samma tid.
Stämman beslutar att fastställa budgeten och godkänna verksamhetsplanen.
Under denna punkt vill även styrelsen att man faställer styrelsens arvoden enligt
följande: Ordförande och kanslist erhåller 1 basbelopp/år , kassör och sekreterare ½
basbelopp/år. Heldagsarvodet 1000:- och halvdagsarvode 500:Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.
11 BESLUT OM ÅRSAVGIFT TILL FÖRBUNDET FÖR ÅR 2015
Styrelsen föreslår oförändrad avgift till förbundet för 2015 . Inga andra förslag framläggs.
Stämman beslutar enligt styrelsens förslag om oförändrad avgift till förbundet.
12 VAL AV ORDFÖRANDE FÖR EN TID AV 1 ÅR
Valberedningen föreslår omval av Monica Sahlgren-Fromell. Inga andra namn föreslås.
Stämman beslutar att enhälligt välja Monica Sahlgren-Fromell till förbundets ordförande
för en tid av 1 år.
13 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANT FÖR EN TID AV 2 ÅR
Valberedningen föreslår omval av Olov Granath och Gunilla Sundquist och nyval av
Ola Johansson som ordinarie ledamöter till styrelsen för en tid av två år. Man vill sedan
avvakta med en ordinarie plats vikt åt Solvalla som ännu inte haft sitt årsmöte.
Inga andra namn föreslås av stämman.
Stämman beslutar enligt valberedningens förslag
Valberedningen föreslår Stig Strandberg till styrelsesuppleant för en tid av två år.
Inga ytterligare förslag framläggs på stämman.
Stämman väljer enligt valberedningens förslag.
14 VAL AV REVISORER OCH REVISORSSUPPLEANTER FÖR EN TID AV 1 ÅR
Valberedningen föreslår Leif Danielsson som revisorer med Robert Andersson
och Lars-Inge Olsson som suppleanter. Inga andra namn föreslås.
Stämman väljer enligt valberedningens förslag.
15 VAL AV VALBEREDNING FÖR EN TID AV 1 ÅR
Stämman väljer Ingemar Holm, Roland Rutgersson och Lennart Fjällström
till valberedning fram till nästa årsstämma. Ingemar Holm sammankallande.
16 FRÅN STYRELSEN HÄNSKJUTNA FRÅGOR OCH MOTIONER
HÄNSKJUTNA FRÅGOR
1 VERKSAMHETSKONFERENSEN
Styrelsen hänskjuter frågan till årsstämman om att man även under 2013 skall ordna
en verksamhetskonferens. Styrelsen anser att det är viktigt att få träffa representanter
från de lokala föreningarna under hösten och där stämma av förbundets verksamhet.

Stämman beslutar om att styrelsen även i år skall ordna en konferens och att det är
viktigt att samtliga lokalföreningar deltar med en representant.
Tidsmässigt bästa tid i mitten av september, förslagsvis en lördag-söndag.
2 TIDNINGEN
Stämman informerades om att avtalet gällande tidningen Travtränaren sagts upp och
omständigheterna runt detta. Nya omständigheter har framkommit då RST saknar
tidning och är intresserade av ett samarbeta med BTR runt detta. Stämman ger styrelsen
i uppdrag att tillsammans med RST arbeta vidare med att lösa den viktiga frågan om att
ha en medlemstidning.
3 ÅRETS B-TRÄNARE 2012
Styrelsen presenterar Årets B-tränare Johnny Johansson som är medlem i
Halmstads B-tränareförening. Johnny tränar Harry Haythrow som gjort 35 raka
starter på V 75. Resultat 2012 19 starter 2-3-3 805 000:Prisutdelningen på lördag framför publik i samband med Olympiatravet. Johnny
belönades med Trygg Hansas stipendium på 20000:- och även ett glasfat med BTR:s
logga samt blommor. Han erhöll även en väst och tröja med BTR loggan.
Han berättade sedan litet om sin verksamhet och svarade även på frågor
från deltagarna på stämman.
4 ÅRETS HÄST 2012
Till Årets B-tränade Häst 2012 har utsetts Raggmunken som tränas av Tord Gustafsson
på Åby. Raggmunken är en riktig familjehäst som körs av sonen Conny.
Raggmunken har 2012 startat 20 gånger med följande resultat 7-3-3 568 239:Prisutdelningen i samband med Olympiatravet då Raggmunken med familj erhöll ett års
förbrukning av kraftfoder från Svenska Foder.
Från BTR erhöll Raggmunken ett minnestäcke, Tord ett glasfat, blommor och BTR
kläder till sig själv och även till sonen Conny. Avslutas med en frågestund med Tord.
MOTIONER
Inga motioner har inkommit till styrelsen.
17 AVSLUTNING
I samband med avslutningen avtackades Lennart Fjällström som avgick ur styrelsen,
med bl.a BTR:s glasfat och blommor.
Efter det att årsstämmoförhandlingarna avslutats informerade ST:s chefsveterinär Göran
Åkerström om doping, hästvälfärd och checklistan och svarade på frågor från deltagarna.
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