
Årsmötesprotokoll NCHA of Scandinavia 
11/2 2018 på High Chaparral 

1. Mötets öppnande 

2. Upprop och fastställande av röstlängd 
18 medlemmar var närvarande. 

3. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst 
Årsmötet godkänner 

4. Val av ordförande och mötessekreterare för mötet 
Årsmötet väljer: 
Ordförande- Torbjörn Johanson 
Mötessekreterare- Lars Rask 

5. Fastställande av dagordning 
Årsmötet godkänner 

6. Val av protokolljusterare samt rösträknare 
Årsmötet väljer: 
Protokolljusterare- Mats Johansson och Anna Sjögren 
Rösträknare- Mats Johansson och Anna Sjögren 

7. Behandlande av verksamhets och förvaltningsberättelserna 
Torbjörn Johansson läser upp verksamhets och förvaltningsberättelserna. 

I stora drag har 2017 följt föregående års upplägg med tävlingar som varit NCHA 
approvda i ett tourformat. Samtliga cuttingstarter har varit NCHA approvda och 
prispengarna har registrerats som officiell NCHA earnings.  

För ytterligare info se separat Verksamhets- och förvaltningsberättelse. 

8. Fastställande av balans- och resultaträkning 
Torbjörn Johansson redogör för föreningens intäkter/kostnader. Se separat 
redovisning. 

9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under senaste 
räkenskapsåret 
Torbjörn Johansson läser upp revisorberättelsen. Sammanfattningsvis är allt i god 
ordning. 

10.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Godkänns av årsmötet 

11.Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande året 
Hänvisas till årets tävlingsschema. I övrigt lämnas ansvar till styrelsen. 

12. Val av styrelse 
Orförande- Torbjörn Johansson sittande- (1 år kvar) 
Vice ordförande- Sanna Andrén- nyval (2 år) 
Kassör- Emilia Johansson- omval (2 år) 
Sekreterare- Titti Johansson- nyval (2 år) 



Ledamot- Göran Lindström- nyval (2 år) 
Ledamot- Zoltan Toth- omval (1 år kvar) 
Ledamot- Anna Sjögren- omval (1 år kvar) 

Revisor- Marie Högström 
Suppleant- Kent Bogestav- omval (1 år) 
Suppleant- Felicia Forsell- nyval (1 år) 
Suppleant- Mikael Olofsson- nyval (1 år) 
Valberedning- Martin Langels, Lars Rask 

13.  Behandling av motioner eller förslag som inkommit till styrelsen enligt gällande 
regler. 

Inga motioner eller förslag har inkommit till styrelsen. 

14. Fastställande om medlemsavgifter för 2018 

Ingen förändring av medlemsavgifterna under 2018. 

15. Övriga frågor 

• Se över reglerna avseende Herd Work. Förslag är att man ska kunna byta 
från att rida på en hand till två händer utan att få avdrag för detta. Frågan 
skickades till tävlingskommittén för framtagande av förslag på regeländring. 

• Se över om det är möjligt att ordna nästa årsmöte så att det går att delta på 
distans via video. Styrelsen tar med sig frågan och utreder olika tekniska 
lösningar för detta. 

16. Årsmötet avslutas 

Mats Johansson


