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1. Mötets öppnande
Mötet förklaras öppnat
2. Val av mötesordförande
Emma Strand
3. Val av mötessekreterare
Maria Ahlin
4. Val av person att justera protokollet
Pernilla Larsson & Elinore Staaf
5. Godkännande av kallelse
Kallelse godkänns
6. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns
7. Fastställande av röstlängd
Bordlades
8. Verksamhetsberättelse
Verksamhetshetsberättelse:
Under 2017 tillkom det medlemmar, bl.a. vid Sweden horse show på friends. Även
spontana medlemmar har anmält sig.
Under våren gick vårt kval till SM i hoppning för föreningen på Taffsnäs, en medlem
deltog.
Vi arragerade en brukstävling i Juni på Koten 1 som gick med vinst.
Vi höll i bruksridning och brukskörning under SM som arrangerades av ÖFF.
Under hösten blev vi förfrågade om vi ville hålla i bruks på kommande fjord sm 2018,ett
officiellt möte hölls och vi valde att tacka nej efter omröstning.
Klubbkläder togs fram under vinter 2017.
9. Ekonomiberättelse
Emma Strand gick igenom ekonomin under 2017.
Swishkonto och bankkonto har öppnats och det tidigare postgirot har stängts ned pga att
detta kostade för mycket pengar.
Under 2017 skickade vi in 21 st betalningar till svenska fjordhästföreningen.
10. Frågan om ansvarsfrihet föravgående styrelse
Ja, ansvarsfrihet
11. Motioner till SFF
Ingen motion kommer att skrivas, men Frida Matsson kommer att skicka ett meddelande
till svenska fjordhästföreningen om kategoriindelning på unghästchampionatet och att
krav på dessa är samma som att kvala till fjord sm.
Samt om att premiering ej räknas in som avelspoäng utan bara utställning.
12. Kommande tävlingsår
- En Pay ´n Jump i samarbete med Taffsnäs och kommer därav vara på Taffsnäs.
Där kommer vi även ha SM-uttag för SM 2018. Frida återkommer med datum men
förmodas ske påsken 2018
- Bruksridning & tömkörning i bana 10 juni (Maria och Eva kikar på regler för denna
gren). Kommer vara öppen för alla men med SM-uttag för MFF i bruksridning.
- SM uttag i precisionskörning kommer att ske på Eskilstunaortens ryttarförening v. 12 –
Kval i LA (ok med körsektion, maria kontrollerar)

- Dressyruttag, allround och brukskörning för SM kommer ske på egna meriter som år
2017
13. Val av ordförande
Eva Nilsson på ett år
14. Val av Kassör
Emma Strand omval på två år
15. Val av ledamöter & suppleanter
Linda Åhlén sitter kvar ett år
Frida Matsson sitter kvar ett år
Maria Ahlin omval 2 år
Emma Strand omval 2 år
16. Val av revisor
Omval Ingela Nilsson
17. Val av representant till SFF årstämma
Emma Strand som första och Frida Mattson som reserv.
7-8/4-18
Emma Strand anmäler detta till SFF
18. Övrigt
Sista datum och beställa klubbkläder är 30 januari.
28 februari 2018 skall medlemsavgiften för befintliga medlemmar vara betald, detta för
att få Lill-Blakken året ut! Påminnelse skickas ut via fb och hemsidan.
Emma Strand delade ut prestations medaljer och diplom för prisbelönat sto.
Ingela Nilsson – Diplom prisbelönat sto Starlet Delight
Maria Ahlin – Brons i Allround med Listra
Maria Ahlin – Silver i bruksridning med Tilja
19. Mötet avslutas
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