
 

NCHA Of Scandinavia 
 Årsmöte 2019  

 
1. Mötets öppnande:  

12.10 
2. upprop och fastställande av röstlängd:  

Röstberättigade medlemmar är  19st+3 (telefon med fullmakt) 
3. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst:  

Godkänt 
4. Val av ordförande och mötessekreterare för mötet:  

Torbjörn johansson är mötets ordförande och Titti Johansson är 
mötessekreterare. 

5. Fastställande av dagordning:  
Godkänt 

6. Val av protokolljusterare samt rösträknare:  
Protokolljusterare och rösträknare är Mats Johansson och  Kent bogestav.  

7. Behandlande av verksamhets och förvaltningsberättelse:  
Möten: 

● Under 2018 uppgick det 8 st protokollförda protokoll. 
Medlemmar:  

● Under året 2018 var 54 st betalande medlemmar. 
Ekonomi:  

● Föreningen gjorde ett positivt resultat år 2018 med en vinst på 45 000 kr 
vilket är en ökning från 2017 där vi hade en vinst på 17 000 kr.  

● Omsättningen uppgick till 738 000 kr  
● Prispengar har delats ut till 18 st olika ryttare som motsvarar ett värde på 

10.900 USD. 
Tävlingar:  

● Under 2018 har NCHA of Scandinavia haft 9 NCHA godkända shower i egen regi. 
Starter har varit 316 st och är en ökning från 2017 med 30% 

 NCHA Europa 
● Under juni månad 2019 kommer NCHA Europa möta MCHA USA i en lagtävling i 

Denver och det kommer vara 7st i varje lag. De kvalificerade ryttarna är de som 
haft bäst Earnings i denna klass i Europa. NCHA Of Scandinavia kan med glädje 
berätta att från Sverige är det Emilia Johansson som får vara en av ryttarna som 
får åka.  

Sponsorer: 
● De som sponsrade vår Challenger serie 2018 med Trophies för 30.000 kr är  



 
*Josh King Cutting Horses 
*Los JabonCillios Ranch 
* Andreini Insurances (Försäkringsbolag) 
*  Tres Rios Silver 
 
 

● Övriga sponsorer vi haft under året: 
*CNC Polen 5000kr 
*Sandtorp Ranch 5000kr 
*Nethorse 
* Alla funktionärer 

Awards:  
● Horse of the year:  

*Open: Sheza Twisted Merada 
*Non Pro: Cats Golden Rey 
 

● NCHA Achievement Buckles award 
* Felicia Forsell 
*William Nottberg 
*Martin Langels  
*Anette Maid Larssen  

 
8. Fastställande av balans- och resultaträkning:  

Föreningar har under 2018 haft en omsättning på 738.000 kr med likvida medel 
på 117.000kr. En vinst gjordes på 45.000kr.  
 

9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under senaste 
räkenskapsåret: 
Revisorerna uttalar sig om att NCHA Of Scandinavia har en god ordning gällande 
föreningens ekonomi. 
Bankkontot har kontrollerats och det är i sin ordning.  
Protokollen är utan anmärkning och revisorerna anser att NCHA Of Scandinavia 
har en god ordning på ekonomin. 
 

10.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen:  
Mötet anser att det är Godkänt 
 
 
 



 
11.Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande år:  

Denna punkten ligger på kommande styrelse att fastställa och kolla över.  
Den aktuella situationen ser ut på följande sätt:  

● 2 dagars tävling i maj med SRCHA (CowTown) 
● 2 dagars tävling för skandinavien championship i augusti 
● 2 dagars tävling i sep tillsammans med SRCHA (Peo Memorial) 
● Om det kommer att bli aktuellt med Cutting klasser på High Chaparral, så 

kommer Ncha Scandinavia att medverka.En önskan och förutsättning är 
dock att domaren är approved. 

 
 
(Diskussioner som uppkommer under mötet gällande tävlingar. 
Synpunkter på  att det känns klent med 3 egna tävlingar under åren.  
Problem som finns är att det finns för få anläggningar som är bra med underlag 
och läge, samt att ncha vill i nuläget höja kvalién på tävlingarna istället för att ha 
massor tävlingar med halvdan  kvalité. Dessa tävlingar är endast i NCHA of 
Scandinavias egna regi och det kommer att komma cutting klasser på andra 
tävlingar såsom High Chaparall, Hjo ko, det finns även funderingar på att prata 
med andra arrangörer som har ko grenar om de skulle vara intresserade av att 
hålla cutting klasser.) 

12.Val av 
 1. Ordförande - 2 år:  
Zoltan toth röstades fram av majoriteten.  
2.kassör- 1 år ( avgång med 1 år kvar):  
Ann-Louise Toth röstades fram av majoriteten.  
3.2st ledamot- 2 år: 
 William Nottberg och Martin Langels. 
4.3st suppleanter- 1 år:  
Johan Iderud, Torbjörn Johansson, Kent Bogestav. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

gällande regler.  
Styrelsen:  
Styrelsen är överens om att det är en god tanke gällande funktionärs arbetet men 
att det inte kommer att hålla i längden, NCHA kan inte tvinga folk att ställa upp 
inför och efter en tävling. Dock kan det påtalas under tävlingens gång, att det är 
tacksamt om man som tävlande vill stanna kvar och hjälpa till att få undan de 
materiella. 
Beslut: Under mötet röstades  motionen ner av alla deltagande med tanken av 
att nästkommande styrelse 2019 kan ta upp detta förslag och kolla igenom om 
det finns något annat sätt där ett tvång inte ingår.  

 
 

14. Fastställande av medlemsavgifter  
Nuläget: 
350 kr senior 
100 kr ungdom 
500 kr familj  
2000 kr Livstid  
 
Förslag:  
450 kr senior 
650 kr familj 
100 kr ungdom 
2500 kr Livstid  
 
Beslut:  
450 kr senior 
650 kr familj 
100 kr ungdom 
2500 kr Livstid  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
15.Övriga frågor 

Torbjörn Johansson:  
Skulle föreningen må bra av att köpa in en enkel och liten cuttingmaskin  för att 
ha i användning till tävlingar och clinics? 
Möte:  
Samtliga tycker att detta är en bra mycket idé,  det är dock ett beslut som 
styrelsen måste ta. Nya styrelsen utreder frågan vidare. 
 
Emilia Johansson:  
Emilia Johansson vill meddela att hon anmäler sig frivilligt till att vara show 
secretary 2019.  
 
Medlem: 
 För att främja våra svenska domare, bör föreningen ge en högre ekonomisk 
kompensation än idag. Alternativt någon annan form av kompensering. Den nya 
styrelsen utreder frågan vidare. 
Medlem:  
Styrelsen ska sträva efter att anordna fler clinics med färre antal deltagande.  
Diskussion:  
Under mötet så uppkommer svar på frågan om att föreningen måste lyfta fram 
de Svenska tränarna för det är dem som drar in många ryttare till Cuttingen. 
Samt att ta hit en tränare från USA är mycket pengar och inte funkar att ta hit för 
många gånger. Denna punkten tar nya styrelsen med sig och tittar närmare på.  
 
Zoltan:  
Informera om det mötet som skedde den 19 januari på Grevagården. 
Där samlades en del av western föreningarna i Sverige, för att lyfta ett problem 
som finns idag i Sverige gällande tävlingar.  
Förslaget på mötet var att samordna en eller flera stora tävlingar som skall 
anordnas i SQHA regi, eftersom de får bidrag från AQHA i USA för att anordna 
tävlingar och aktiviteter. 
NCHA Scandinavia behöver inte göra mer än att lämna in våra önskemål och 
förutsättningar. 
Vi slipper därmed ta fram funktionärer  och kan således ägna oss åt att bara 
tävla. 
 
 
 
 



 
 
Torbjörn Johansson:  
Ställer en fråga ut till medlemmarna vad för synpunkter det finns för det 
samarbetet som finns tillsammans med SRCHA gällande ur tävlings synpunkt.  
Diskussioner:  
Det finns delade åsikter i frågan. 
Synpunkter framfördes exempelvis om krav skillnaderna vad gäller kvalitén på 
kor och underlag. 
Dock är det ett gynnsamt sätt för att lyfta de båda föreningarna ekonomiskt.  
Vi kan fortsätta att samordna  aktiviteter mellan föreningarna för att rekrytera 
fler medlemmar tex, men vi bör utreda hur tävlingarna kan göras bättre. 
 
 

16.Årsmötet avslutas  
 
 
 
 
Justerat: 
Mats Johansson                                                               Kent Bogestav 
 
 
 

           Mats Johansson Kent Bogestav


