
 

Svenska miniatyrhästföreningen  

Extra årsmöte 2019-10-27, Storvreta  

§ 1 Mötets öppnande-Ordförande öppnar mötet 

§ 2 Val av mötesordförande och mötessekreterare- Margareta Lindahl valdes till mötesordförande 

och Maria Holmberg Jonsson valdes till mötessekreterare  

§ 3 Val av justeringsmän- Susanne Kjellberg och Felicia Sjöstedt valdes till justeringsmän  

§ 4 Upprättande av röstlängd 

§ 5 Fråga om mötet utlysts i behörig ordning- Ja  

§ 6 Fråga om godkännande av dagordning- Godkännes  

§ 7 Beslut om ändring av stadgar-Stämman beslutar för att anta stadgeändringar för §3, 7 och 12. 

Gällande §1 stadgeändring så föreslås ett förtydligande av sista meningen, se nedan. Ändringen 

träder i kraft efter beslut på ordinarieårsmöte.  

§ 8 Diskussion om regler för Årets miniatyrhäst-Stämman beslutar att hänskjuta detta till styrelsen 

att inkomma med förslag till ordinarieårsmöte som får fatta beslut i ärendet.  

§ 9 Mötets avslutande-Mötesordförande tackar för visat intresse 

Förslag till stadgeändringar godkända på ordinarie årsmöte den 16 mars 2019. 

§ 1 Föreningens ändamål. 

Föreningens syfte är att promota den Amerikanska miniatyr hästen. Att utbilda ägare, medlemmar, 

och andra intresserade parter; och att organisera hästutställningar samt andra aktiviteter i enlighet 

med regelverk av Amerikanska Miniatyrhäst Föreningen och i enlighet med Svensk lag. Föreningen är 

ideell. 

Föreslås ändras till: 

Föreningen är en rasförening för den Amerikanska miniatyrhästen som verkar under Svenska 

Hästavelsförbundet vilka är vår avelsorganisation. Föreningen följer moderföreningen AMHA’s 

kriterier och rasstandard. Föreningen är ideell med målsättning att värna om hästar av rasen 

Amerikansk miniatyrhäst. Föreningen ska verka för ökad kännedom om rasen och dess användning, 

samt arbeta för ett seriöst avelsarbete med rastypiska hästar. Utbilda ägare, medlemmar, och andra 

intresserade parter; och att organisera hästutställningar samt andra aktiviteter i enlighet med 

regelverk av AMHA/AMHR, SH och SMHF och i enlighet med Svensk lag. 

Godkännes  

§ 3 Rösträtt 

Vid årsmöte eller extra årsmöte äger varje enskild medlem eller familjemedlem som fyllt 18 år en 

röst, förutsatt att årsavgift för pågående verksamhetsår erlagts före ordinarie årsmöte. Röstning 

genom ombud (fullmakt) eller förhandsröstning får ej ske. 

 

 



Föreslås ändras till: 

Vid årsmöte eller extra årsmöte äger varje enskild medlem eller familjemedlem som fyllt 18 år en 

röst, förutsatt att årsavgift för pågående verksamhetsår erlagts före den 31/1. Röstning genom 

ombud (fullmakt) eller förhandsröstning får ej ske. 

Godkännes  

 

§ 7 Styrelsen 

Skall bestå av ordförande jämte sex ledamöter. Ordförande och ledamöter väljs på två år. 

Föreslås ändras till: 

Skall bestå av ordförande jämte sex ledamöter och en suppleant. Ordförande, ledamöter och 

suppleant väljs på två år. 

Godkännes  

§ 12 Motioner 

Eventuella motioner (ärenden) som medlem önskar hänskjuta till ordinarie årsmöte skall skriftligen 

inkommit till styrelsen senast 6 veckor innan utlyst årsmöte. Inkomna ärenden förläggs årsmötet 

med styrelsens utlåtande. 

Föreslås ändras till: 

Eventuella motioner (ärenden) som medlem önskar hänskjuta till ordinarie årsmöte skall skriftligen 

inkommit till styrelsen senast den 31/1. Inkomna ärenden förläggs årsmötet med styrelsens 

utlåtande. 

Godkännes  

 

 

 

X

Margareta Lindahl

Ordförande

X

Maria Holmberg Jonsson

Sekreterare 

 

X

Felicia Sjöstedt 

Justerare 

X

Susanne Kjellberg

Justerare 

 


