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Plats

Tuna

Närvarande

Gunilla Lindgren, Martina Schäfer, Klas Wallsten, Helena Nordenfors,
Erika Karlstam, Therese Löfgren, Hedvig Nordenfors, Cecilia Thorell,
Wilma Thorell

§ 1 Mötets öppnande
Gunilla Lindgren förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av justeringsman
Martina Schäfer valdes till justeringsman.

§ 3 Upplands distriktsförbund
Gunilla håller på att dra igång distriktsförbundet (DF). Gunilla föreslog att
DF övertar att ordna en Lag SM-satsning + distriktscupen. Mötet biföll
förslaget.

§ 4 Lagtävlingen, genomgång av checklistan
Checklistan för lagtävlingen gicks igenom punkt för punkt, Gunilla
antecknade ansvariga personer på varje punkt. Datum 3-4/9. Vi diskuterade
även sponsorer och priser.

§ 5 Upplandscupen
Gunilla föreslår att cupen ska bestå av endagstävlingar, 3-4 deltävlingar
anordnade av olika klubbar i distriktet. Den sista deltävlingen består bara av
finaler. Vi bestämde att Freyfaxis deltävling preliminärt hålls den 10/9
(helgen efter lagtävlingen). Vi jobbar vidare på konceptet och sponsring.

§ 6 Uppföljning årsmötet
-

-

Sjukvårdskurs: Planeras till våren. Martina kan kolla med Sussie
Adehed. Erika erbjöd sig att sätta ihop ett gemensamt program med
Sussie.
Hubertusjakt: Höst. Arbetsgrupp finns.
Hästens dag: Vår. Planering pågår, bestämt till den 21 maj.
Nya forskningsrön om hästens beteende: Höst. Martina letar efter
bra föreläsare.
Sitskurs: Vår. Nicolina Marklund är intresserad av att hålla den.
TiH-kurs: Sommar. Vi planerar att hålla den som en
tävlingsförberedande kurs i augusti.
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§ 7 Övrigt
Pofilkläder för klubben och eventuell sponsring för kläderna diskuterades.
De jackor som togs fram för ett antal år sedan var mycket uppskattade.
Therese erbjöd sig att fixa en Freyfaxi-flagga.
Datum för årets styrelsemöten beslutades till 2/5, 15/8 (tävlingsmöte) och
14/11.

§ 8 Nästa möte
Måndag den 2/5, kl. 19 i Tuna. Styrelsen bjuder in planeringsgruppen för
Hästen dag för en avstämning.

§ 9 Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justerat

Helena Nordenfors

Martina Schäfer

