
 
 

Årsmöte NCHA Of Scandinavia 2021-03-06 
 
 
Dagordning:  
 
 

1. Mötets öppnande  
Kl 15.12 

2. Upprop och fastställande av röstlängd 
16 st  godkända röstande under mötet. 

 
3. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst 

Ja. 

4. Val av ordförande och mötessekreterare för mötet 
Titti Johansson väljs som mötessekreterare. Torbjörn Johansson väljs till 
ordförande av årsmötet.  

5. Fastställande av dagordning 
Godkänt. 
 

6. Val av protokolljusterare samt rösträknare  
Protokolljusterare väljs till Mats Johansson. Rösträknare väljs till Ann-Louise 
Toth. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Behandlande av verksamhets och förvaltningsberättelserna. 
Sittande styrelse har bestått av följande: 
Zoltan Toth valde att under året avgå och Göran Lindström tog över.  
  

 
Möten                               
Inklusive det konstituerande styrelsemötet har styrelsen haft 16 protokollförda styrelsemöten. 

Medlemmar 
Antal betalande medlemmar per 31/12 2020 uppgick till 56st.  

Ekonomi 
Föreningen gör för verksamhetsåret ett Negativt resultat om 17.562kr 
Omsättningen uppgår till 263 600 kr . Likvida medel uppgår till ca 96 749 ,  31/12 2020. 

Tävlingar 
Under året har vi haft 3st NCHA godkännande shower i egen regi. 
Självklart har Covid-19 situationen påverkat både deltagare och tävlingsmöjligheter under året 
negativt. 

 NCHA Earnings 

Vi har under året delat ut prispengar enligt NCHA’s regelbok till ett motsvarande värde av  
8.366 USD. Totalt har 13st olika ryttare placerats sig för att tillgodoräkna sig dessa pengar. 
 

Övrigt 

Vi har under året lanserat en ny uppdaterad websida samt en ny FB sida som är tänkt för 
kommunikation för tävlingar 2021. 

 

 
Clinics / Meetings     
2 dagars medlems meeting i Vara under April 
3 dagars – Clinic med Etienne Galline på Öland (inst pga Flygförbud) blev ett medlems meeting 
istället. 
 

Vakant  Ordförande                     
Göran Lindström V. Ordförande                                                                       
Ann-Louise Toth Kassör                     
Titti Johansson Sekreterare                  
Torbjörn Johansson Ledamot                       
Michael Kalén  Ledamot 
Johan Iderud  Ledamot              

Mats Jannebring  Suppleant 
Gunilla Herre  Suppleant 
Malin Sjutti  Suppleant 
 



Awards 2020 
Horse of the year 2020 
Open  -  Sheza Twisted Merada. 
Non Pro -  Sheza Twisted Merada. 

NCHA Achievement Buckles award 
Anette Haraldsson Lund 
Johan Berntsson 
Cezilia Hjelt Röstberg 
 

8. Fastställande av balans- och resultaträkning 
Resultaträkningen:  
Omsättning: 263 600kr  
 
Balansräkning:  
Likvida medel: 96 749kr  
 
Det finns inga frågor eller ifrågasättningar för balans och resultaträkningar från 
mötets medlemmar efter genomgången.  

 
9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under senaste 

räkenskapsåret.  
Revisorn berättar följande:  
 
Vid granskning av NCHA Of Scandinavia räkenskaper för året 2020 har jag funnit 
dessa i god ordning, intäkter och kostnader är styrkta med verifikationer. Det 
kvarstående värdet på bankkontot har kontrollerats.  
Mot föreningen och föreningens verksamhet i övrigt enligt protokoll finns enligt 
mig ingen anledning till anmärkning.  
 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
Ordförande frågar mötet om styrelsen får ansvarsfrihet. Mötet godkänner.   

 
11. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande år. 

Styrelsen hade under oktober 2020 haft ett fysiskt möte nere i Jönköping om 
kommande år.  
Där beslutade vi att under året 2021 skulle vi få till meetings/ clinics under de 
månaderna de inte är tävlingar men minst 1 gång i månaden från maj till oktober. 
Tanken är att några meetings ska bli mer familjärt där de finns både aktiviteter 
för barn och vuxna. 
 
Gällande tävlingar planerar styrelsens för följande:  
• Trippeln kommer att vara 22–23 maj.  
• Stora tävling kommer var på Hälldala den16-18 juli.  
• Skandinaviska kommer gå i oktober med plats ej bestämt.  
 
Styrelsen vision är även att öppna upp för ranch klasser( roping, barrelrace, team 
sorting) under årets tävlingar.  
 



När styrelsen beslutade detta förra året så såg läget annorlunda ut med Covid-19 
än vad det gör i dagsläget. Styrelsen ska under de bästa förutsättningarna få till 
årets tävlingar och meetings samt clinics.  
Varför styrelsen beslutade att få med ranch klasser under årets kommande 
tävlingar och framtida tävlingar under åren som kommer är för att Cutting 
hänger mycket ihop med Ranch klasser. Om man tittar ut i Europa och USA och 
bortser från Futurity så innehåller många tävlingar ranch klasser då många 
cuttingryttare även kör roping och tvärtom. Samt har många ryttare herdwork 
hästar eller hjälphästar som är bra ranch hästar där man som ryttare får 
möjlighet att tävla dem också.  
Styrelsen har tittat på och testat att ha sammarbete med cowhorse klasser på 
tidigare tävlingar men sett att de finns för mycket som krockar med viktiga 
faktorer som behövs för att få en bra tävling. Där kommer underlag och domare 
in som tyngsta punkten. Ranch klasser har inte samma krav på underlag eller 
domare som cowhorse och reiningryttare har för att få en bra tävling som 
krockar med cuttingen.   
 
Styrelsens vision med det nya förändringar som kommer ske är att lyfta Cutting 
sporten i Sverige.   
 
Info om de anläggningar vi bokat hittills  för tävlingar och meetings samt clinics:  
 
Hälldala:  
Malin driver kontakten och arbete mest kring Hälldla. Hon beskriver gården som 
har den potential och kraven vi har för att kunna genomföra det styrelsen har i 
sin vision. Det finns gott om boxplatser, bra arena med underlag. Det finns 
separat framridningsdel under tak samt ute som inte är på samma bana som 
cuttingen genomförs. Uppdelningen hur allt ligger på anläggningen gör att de 
känns mer familjärt än tex Axvalla. Det finns utrymme för pubilk, sponosorer och 
mat utan att störa de tävlande men ändå kunna se vad som händer på banan.  
Det finns bra utrymme för korna när de inte är på banan och bonden bor inom 5 
km från anläggningen vilket medför att hanteringen av djuren blir lättare. 
Bondens djur har heller aldrig varit uthyrda till andra ryttare och föreningar.   
 
   
Vara (Arentorp)  
Renoveringar har genomförts och fortsätter. Boxarna  som fanns i ridhuset har 
flyttat ut och är utanför ridhuset. Det finns nu tillgång till 18 boxar. Ridhuset har 
blivit längre eftersom boxarna togs bort. En läktare ska byggas in i ridhuset så 
publik kan erbjudas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12. Val av 
1 . Ordförande - 2 år 
Förslag av valberedning: 
1 person: Malin sjutti 
2a person: Torbjörn Johansson 
 
Röstning:  
Malin sjutti: 5 stycken röster 
Torbjörn: 11 stycken röster  
 
Beslut: Torbjörn Johansson blir ordförande  
 
2 .1st ledamot- 1 år (Fyllnadsval) 
Förslag av valberedning:   
1 person: Mats Jannebring 
2a Person: Michael kalen 
 
Röstning:  
Mats Jannering: 9 stycken röster  
Michael kalen: 7stycken röster  
 
Beslut: Mats Jannebring 
 
3. 1 st ledamot 2 år. 
Förslag från valberedning: 
1 person: Malin Sjutti 
 
Röstning: Alla samtycker.  
 
Beslut: Malin Sjutti  
 
4. 3st Suppleanter- 1 år  
Förslag valberedningen:  
1 person: Sari zetterblad 
2a person: Gunilla Herre 
3e person: Pernille Peterse 
 
Röstning:  
Sari zetterblad: ja  
Gunilla Herre: Ja 
Pernille Peterse: Ja 
 
Beslut: Sari Zetterbladn, Gunilla herre, Pernille Peterse 
 
 
5. Valberedning 2st- 1 år 
Förslag:  
1 person: Åsa Kindström 
2a Person: Martin Langels 



 
Röstning:  
Åsa kindström: Alla röstar ja. 
Martin Langels: Alla röstar ja. 
 
Beslut: Åsa Kindström, Martin Langels.  
 
6. Revisorssuppleant 1st- 1 år  
Förslag:  
1 Person: Carola Iderud Berntsson.  
 
Röstning: Alla röstar ja 
 
Beslut: Carola Iderud Berntsson 

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

gällande regler.  
Det har inte inkommit några motioner eller förslag till styrelsen.  

14.  Fastställande av medlemsavgifter 
Avgifter i dagsläget.   
450 kr senior 
100 kr junior 
650 kr familj 
2500 kr  livstid   
 
Förslag att bibehålla samma.  
 
Röstning: Alla samtycker.  
 
Beslut: Avgifter för medlemmar kvarstår. 

15. Övriga frågor. 
Johanna Rosén: Hur tänker styrelsen med Trippel i maj med rådande situation 
med covid-19? 
Svar: Styrelsens ambition är att arrangera 3 st tävlingar under året men de kan 
komma att förskjutas längre fram med rådande restriktioner.  
 
Pernille: Är alla nöjda med den nya hemsidan som hon skapat för NCHA Of 
Scandinavia?  
Svar: Samtliga tycker det en bra hemsida och nöjda med Pernilles jobb, på sikt är 
visionen att filmer ska komma upp från tävlingar.  

16. Årsmötet avslutas  
Stängd 16.22 

 

 

   Mötes sekreterare                                                                               Justerare  

 

___________________________                                                              _________________________ 


