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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, 29 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 Christina Lindencrona och Tord Gustafsson.
6 FRÅGAN OM STÄMMANS BEHÖRIGA UTLYSANDE
Stig och Leif 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.
Resultat/balansräkningen utlagd på BTR:s hemsida.
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 2014.
9 FASTSTÄLLANDE AV BALANSRÄKNINGEN OCH DISPOSITION AV
TILLGÄNGLIGA VINSTMEDEL
Stämman beslutar att fastställa balansräkningen och att årets förlust skall överföras
till ny räkning. Därefter läggs 2014 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 2014.
11 FASTSTÄLLANDE AV VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR
INNEVARANDE VERKSAMHETSÅR
Stämman presenteras ett förslag från styrelsen till budget för innevarande år 2015
och vidare en verksamhetsplan för samma tid.
Stämman beslutar att punkten aktivitetsstöd till de lokala föreningarna som nollats i
budgeten skall budgetteras om till max 5000:- per förening mot ansökan av aktivitetsstöd.
Detta innebär att budget kan komma att visa på ett negativt resultat för 2015.
Stämman beslutar att godkänna verksamhetsplanen och att fastställa budgeten med
ovan tillägg trots ett eventuellt minusresultat.
12 BESLUT OM ÅRSAVGIFT TILL FÖRBUNDET FÖR ÅR 2017
Styrelsen föreslår oförändrad avgift till förbundet för 2017. 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 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.
14 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANT FÖR EN TID AV 2 ÅR
Valberedningen föreslår omval av Ola Johansson, Gunilla Sundquist, Heidi Svensson
och nyval av Henrik Vingmyr som ordinarie ledamöter till styrelsen för en tid av två år.
Till suppleant föreslår valberedningen omval av Stig Strandberg 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 Robert Andersson
och Lars-Inge Olsson som suppleanter. Inga andra namn föreslås.
Stämman väljer enligt valberedningens förslag.
16 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.

17 FRÅN STYRELSEN HÄNSKJUTNA FRÅGOR OCH MOTIONER
HÄNSKJUTNA FRÅGOR
VERKSAMHETSKONFERENSEN
Styrelsen hänskjuter frågan till årsstämman om att man även under 2015 skall ordna
en verksamhetskonferens på M/S Birka. Styrelsen anser att det är viktigt att få träffa
representanter från de lokala föreningarna under hösten och där diskutera och 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 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 2014
Till Årets B-tränare 2014 har styrelsen utsett Lars Järpedal bosatt i Vargön
och medlem i Åby B-tränar & Montéförening.
På sin tränarlista har han bl.a Raggamuffin och Red Hot Snapper.
Resultat 2014 80 starter 20-8-10 25% i segerprocent och inkörda pengar 815 200:Prisutdelningen genomfördes under gårdagen i samband med Olympiatravet. Lars
hyllades med blommor, ett glasfat från BTR och en prischeck från Trygg-Hansa.
Tyvärr så måste Lars lämna återbud till att delta i dagens årsstämma.
ÅRETS HÄST 2014
Till Årets B-tränade Häst 2014 har utsetts Food Money från Kopparberg.
Tränare Thomas Jezek tillhörande Fornaboda travamatörklubb i Lindesberg.
Food Money gjorde under 2014 15 starter i högsta klassen resultat 6-2-1 744 700:- 11.2ak
Prisutdelningen i samband med Olympiatravet då Food Moneys tränare Thomas Jezek
erhöll ett års förbrukning av foder från Kraft. Tyvärr kunde inte Food Money vara
på plats utan Thomas fick hämta hans hederstäcke från BTR. Vidare erhöll Thomas ett
glasfat med BTR:s logga samt blommor från Åby.
Thomas deltog även i dagens stämma och berättade/kåserade på ett väldigt roligt och
lättsamtsätt hur han kom över Food Money på Blocket till en billig penning. Det var hans
första egna häst som i stort sett var utdömd och dessutom hade en tvångsprissumma på sig
från USA. Vägen fram mot framtida segrar i V75 var lång, krokig och skumpig och det
var nära vid flera tillfällen att han gav upp. Han kände även tacksamhet mot flera som
hjälpt honom på vägen mot framgång med Food Money. Han svarade därefter på frågor
från stämman. En kuriosa i sammanhanget är att Food Money bara körts av kvinnliga
kuskar i sina 24 starter.
På stämman diskuterades även ”utanför” ordinarie dagordning en del frågor bl.a så
diskuterades bredloppsdagarna och där framfördes av deltagare att vissa dagar är
första start lagt till 10.00 och det anser man är för tidigt för både hästar och tränare.
Stämman vill att BTR:s styrelse tar med sig frågan till ST och att första start minst
skall förskjutas till 12.00.

17 AVSLUTNING
Monica S-F avslutade mötet med att tack alla medverkande för årsstämman och för att
hon fått förtroendet att leda förbundet ytterligare ett år. Hon inbjuder vidare till lunch
och därefter får stämman ta del av en forskningsrapport som kommer att publiceras i
dagarna av Ove Wattle SLU i ämnet ”Tävlingsmomentets inverkan på travhästarnas
munhälsa”.
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