
Svenska miniatyrhäst föreningen 

Årsmötesprotokoll 

Knivsta 2019-03-16 

 

§ 1 Mötets öppnande 

§ 2 Val av mötesordförande och mötessekreterare- Sittande, Margareta Lindahl och Maria 

Holmberg 

§ 3 Val av justeringsmän- Lise-Lotte Sjöstedt och Evelyn Banffy 

§ 4 Upprättande av röstlängd- 17 st som är röstberättigade  

§ 5 Fråga om mötet utlysts i behörig ordning- Ja 

§ 6 Fråga om godkännande av dagordning- Godkänds  

§ 7 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse-Läggs till handlingarna 

§ 8 Föredragning av revisionsberättelse och fastställande av balansräkning-Fastställs 

§ 9 Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen- Beviljas 

§ 10 Val av ordförande för 2 verksamhetsår-  Årsmötet har beviljat Margareta Lindahl som 

ordförande 

§ 11 Val av ordinarie ledamöter för 2 verksamhetsår, 1 fyllnadsval ord.ledamot 1 år. Mimmi 

Jakobsson och Linn Lemmeke 

§ 12 Val av revisor och revisorssuppleant för 1 år- Åsa Knutsson och Sussann Ring 

§ 13 Val av valberedning- Sittande, Emma Lindahl och Yvonne Kennberg 

§ 14  Beslut om föreningens säte- Hos kassören 

§ 15 Fastställande av årsavgift för nästkommande kalenderår- 400 kr för enskild, 600 kr för 

familj, 100 kr för ungdom och reducerat pris 200 kr för nya medlemmar som köpt häst gäller from 

2019. 

§ 16 Behandling av ev. inkomna motioner och de frågor som väckts av styrelsen 

Det finns 4 inkomna motioner att behandla.  

Motion #1 – Styrelsens kommunikation med medlemmarna 

Jag känner själv ett behov av att hålla mig uppdaterad när det gäller amerikanska miniatyrer i 

Sverige. Jag tror att en utökad kommunikation från styrelsen skulle ge en större 

gemensamhetskänsla och göra den enskilde medlemmen mer benägen att komma med förslag och 

hjälp. 

Jag yrkar därför att årsmötet beslutar att välkomstbrev, medlemskort och nyhetsbrev 2-3 gånger per 

år SKA distribueras. Det är även av största vikt att uttagningsregler och villkor för deltagande i olika 

PR-arrangemang som t ex SIHS redovisas för medlemmarna. Om styrelsen inte anser sig ha resurser 



för det kan det med fördel läggas ut på enskild medlem som har kunskap och tid och är medveten om 

uppdragets vikt. 

Styrelsen har enhälligt beslutat att föreslå årsmötet av avslå motionen. Styrelsen anser att 

välkomstbrev och medlemskort redan skickas ut. Nyheter publiceras löpande via inlägg på 

föreningens fb sida och på hemsidan. Att dessutom sammanställa nyheter i ett separat nyhetsbrev 

vid ett par tillfällen per år skapar ett extraarbete för styrelsen utan att det ger medlemmarna något 

extra. Styrelsen jobbar redan med uttagningsregler för de arrangemang som föreningen är 

involverade i, vilket bl a innefattar t ex SIHS och Tyresö Slott. Tidigare har det varit svår att få 

medlemmar som varit villiga att engagera sig i dessa evenemang. De flesta övriga PR arrangemang är 

sådana där arrangören tillfrågat en privatperson om att delta och detta kan inte styrelsen ha några 

synpunkter på. Att lägga ut PR och dessa frågor på enskild medlem kan inte ske då vissa saker kräver 

styrelsebeslut. 

Proposition: Ska årsmötet avslå motionen i sin helhet? Årsmötet har beslutat att avslå motionen i sin 

helhet. 

Motion #2 – Årsmötes- och styrelsemötesprotokoll på hemsidan 

Det kan bara vara en fördel att medlemmarna tar del av styrelsens arbete. Förtroende och förståelse 

ökar och medlemmarna har större chans att aktivt delta i olika beslutsprocesser. 

Jag yrkar därför att årsmötet ålägger styrelsen att publicera årsmötes- och styrelsemötesprotokoll på 

hemsidan. Då styrelsemöte eventuellt behandlar konfidentiella uppgifter stryks texten, men 

paragrafnumret står kvar för att visa att något utelämnats. 

Styrelsen har enhälligt beslutat att föreslå årsmötet av avslå motionen. Styrelseprotokoll kan av 
olika skäl inte vara offentliga. Styrelseprotokoll i ideella föreningar är inte offentliga. Varken 
föreningens medlemmar eller utomstående har någon absolut rätt att få se dem. De kopior som 
styrelseledamöterna får ska inte heller utan vidare visas upp för någon utanför styrelsen utan 
föregående styrelsebeslut. Detta ingår i styrelsens vårdnadsplikt. 

Däremot har revisorerna givetvis rätt att läsa protokollen, och de bör få en kopia efter varje 
styrelsemöte. En av deras huvuduppgifter vid revisionen är att gå igenom alla protokoll i föreningen 
för att kunna bilda sig en uppfattning om hur förvaltningen skötts. Revisorernas uppgift är också att 
kontrollera att alla viktiga beslut har genomförts inom rimlig tid. 

Styrelsens beslut kan spridas till medlemmarna på annat sätt än genom att göra protokollen 
offentliga, t ex på föreningens hemsida och fb sida. 

Proposition: Ska årsmötet avslå motionen i sin helhet? Årsmötet har beslutat att avslå motionen i sin 

helhet. 

 

 

 

 

 

 



Motion #3 – Domare vid SMHFs Shower 

Det vore en fördel om showerna delas in i Träningsshower och SMHF Shower, då kan mindre erfarna 

hästägare få möjlighet att träna och tävla på lika villkor under enklare former. 

SMHF är den nationella avelsföreningen för Amerikansk Miniatyrhäst och ett pris utdelat av den bör 

därför hålla en viss status. 

Jag yrkar därför att årsmötet beslutar att då utomstående, opartiska och kunniga 

miniatyrhästdomare inte finns att tillgå arrangemanget benämns Träningsshow och inte räknas med i 

resultaten för Årets Miniatyrhäst. 

Styrelsen har enhälligt beslutat att föreslå årsmötet av avslå motionen. Vi anser att frågan om vem 

som är utomstående, opartisk och kunnig är för subjektiv för att det ska kunna ligga till grund för 

beslut om vilken domare som ska anlitas. Styrelsen anser dessutom att det inte är rimligt att 

utelämna dessa mindre tävlingar från priset som årets miniatyrhäst då detta missgynnar medlemmar 

med mindre erfarenhet. 

Proposition: Ska årsmötet avslå motionen i sin helhet? Årsmötet har beslutat att avslå motionen i sin 

helhet. 

 

Motion #4 – Redovisning Årets Miniatyrhäst 

Det vore en fördel om deltagarna under säsongen kunde kontrollera poängen och meddela 

resultatansvarig om eventuella felaktigheter. Det gör det också mer spännande om man kan följa 

tävlingen under säsongen. 

 

Jag yrkar därför att årsmötet ålägger styrelsen att se till att Årets Miniatyrhäst redovisas på 

föreningens web efter varje Show. 

Styrelsen har enhälligt beslutat att föreslå årmötet att avslå motionen. Föreningen saknar resurser 

för den administration som krävs och då vissa resultat kommer in senare än andra så kan man ändå 

inte veta att det som rapporterats är helt dagsaktuellt, vilket kan ge en missvisande bild av 

ställningen för respektive pris. AMHAs motsvarande to 10 lista publiceras inte heller den löpande 

under året. 

Proposition: Ska årsmötet avslå motionen i sin helhet? Årsmötet har beslutat att avslå motionen i sin 

helhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Styrelsen har förslag till stadgeändringar.  

§ 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 Amerikanska Miniatyrhäst 

föreningen och i enlighet med Svensk lag.  

 

 

§ 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 senast den 31/1. Röstning genom ombud (fullmakt) eller 

förhandsröstning får ej ske. 

§ 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. 

§ 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 föreläggs årsmötet med styrelsens utlåtande.  

 

Årsmötet har beslutat att godkänna dessa stadgeändringar. 

 



§ 17 Övriga frågor (är en diskussionspunkt – inga beslut kan fattas här) 

Finns det möjlighet att ha årsmötet via Skype, Messenger och fysiskt? 

Arrangörer och funktionärer till tävlingar. Ska deltagarna vara med och hjälpa till och vara 

schemalagda på tävlingen?  

 

§ 18 Mötets avslutande- Ordförande tackar för visat intresse. 

 

X

Margareta Lindahl

Mötesordförande

X

Maria Holmberg

Mötessekreterare

X

Evelyn Banffy

Justerare

X

Lise-Lotte Sjöstedt

Justerare
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