Protokoll för ett öppet styrelsemöte med Föreningen Ölandshästen söndagen den
7 maj klockan 19 00 i ridhuset Torslunda.
Närvarande: Jan Erik Larsson, Bertil Petersson, Kicki Munk Svensson, Satu
Kärnä, Krister Andersson, Inger Abrahamsson, Allan Engström, Johan Larsson,
Birger Ramnebrink, Börje Magnusson och Joel Jönsson.
1 § Mötet öppnandes och Börje Magnusson valdes till ordförande för mötet.
2 § Till justeringsman valdes Allan Engström.
3 § Styrelsen konstituerandes: till vice ordförande valdes Börje Magnusson, till
kassör valdes Anna Lewton och till sekreterare valdes Joel Jönsson.
Frågor upptagna på Årsmötet:
4 § Beslöts att köpa 300 klistermärken för 2 380:- plus moms, Johan Larsson
utsågs att sköta uppköpet.
5 § Beslöts att köpa 1000 vykort för 1000:- plus moms, Joel Jönsson utsågs att
sköta uppköpet utsågs att sköta uppköpet.
6 § Namn på medlemsavgifter som inbetalts med bankgiro. Anna Lewton var
inte närvarande varför frågan hänsköts till nästa möte.
7 § Allan Engström konstaterade att föreningen inte var intresserad av att betala
för annons i Skördebladet. Birger Ramnebrink utsågs att försöka få Ölands
skördefest att skriva ett reportage om Ölandshästen.
8 § Joel Jönsson rapporterade att Hella Schulze redan hade samarbetspartners till
sin bok och ansåg det inte möjligt att ta in fler.
9 § Jan Erik Larsson rapporterade att 14 personer anmält sig till resan till
Estland. Resan börjar det 24 maj och ställs mot Sassitalu.
10 § Börje Magnusson berättade att vi behöver Esternas tillstånd för att byta
namn på rasen. Därför utsågs Börje Magnusson, Kicki Munk Svensson samt
Johan Larsson att ta kontakt med Andres och Krista Kallaste på EHS samt Ulo
Metsmaker för uppfödarna på Ösel.
Nya frågor:

11 § Svensk premiering av vår premierade hingst konstaterades att man kunde
premiera honom först i mars 2007.
12 § Beslöts att i namnet på våra hästar skall ingå Öland eller Ölands.
13 § Joel Jönssson informerade om en konferens på Ösel den 18 – 19 augusti
med tävlingar den 20: de. Temat skall vara utrotningshotade ursprungshästar i
Östersjöregionen, samt hästens samverkan med naturen.
14 § Under punkten övriga frågor togs det upp att vi skulle alternera vem som
tar med kaffe.
Nästa möte skall vara en Ölandshästvandring den 16 juni klockarn 1800 och
börjar på Västerstad och fortsätter till Satu Kärnä, Skogsby. Mötet skall
annonseras i föreningskontakten.
Ölandshästen skall exponeras den 28 – 30 juli i Mörbylånga samt den 12 augusti
i Stora Frö.
Beslöts att inköpa ett lämpligt antal skyltar med texten ”här betar Ölandshästar”
Allan Engström utsågs att sköta inköpet.
15 § Mötets avslutandes av ordföranden.
Vid protokollet: Joel Jönsson

Justerat: Allan Engström

