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KALLELSE TILL ÅRSMÖTE FÖR SVENSKA BASJKIRHÄSTFÖRENINGEN
Kallelse till årsmöte för Svenska Basjkirhästföreningen. Efter årmötet bjuder
föreningen på en föreläsning om sadlar, mer info längre ner.
Datum: Lördagen den 14 mars 2020
Tid: 11.00
Plats: Bystugan i Östansjö, Söderhamn. Adress: Östansjö 561, Söderhamn
Årsmöteshandlingar: Kommer att finnas tillgängliga via medlemsgruppen på facebook. Om
man önskar årsmöteshandlingarna via mail ska detta meddelas till ordforande@basjkir.se
senast den 6 mars 2020.

Anmälan: Att komma på årsmötet och föreläsningen är gratis för föreningens medlemmar
och vi bjuder även på lättare lunch och fika under lördagen. Anmäl om du kommer till mötet
samt ev. matallergier/specialkost till: ordforande@basjkir.se senast den 6 mars 2019.
I samband med årsmötet kommer vi dela ut föreningens priser för 2019.

FÖREDRAGNINGSLISTA
1. Årsmötets öppnande.
2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.
3. Godkännande av föredragningslista.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av två justerare tillika rösträknare, att jämte ordförande justera mötets protokoll.
6. Justering av röstlängd
7. Föredragning av styrelsens berättelse.
8. Föredragning av kassörens och revisorns berättelse.
9. Föredragning av avelsutskottets berättelse.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
11. Motioner och propositioner.
12. Fastställande av budget och medlemsavgift.
13. Val av ordförande och övriga styrelsemedlemmar.
14. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter.

Kallelse årsmöte
2020-02-17
-

15. Övriga frågor som väcks av enskilda medlemmar och de lokala sektionerna.
16. Val av ordförande till avelsutskottet och suppleant.
17. Val av valberedning och suppleanter.
18. Årsmötets avslutande inklusive utdelning av Svenska Basjkirhästföreningens priser för 2019.
---------------------------------------------------------

Föreläsning:
Sadlar!
En informativ föreläsning där fokus ligger på ”det alla bör veta om sadlar”. Jag
berör områden så som sadelns anatomi, olika material och hur den är uppbyggd,
hästens fysiska förutsättningar för att bära sadel och ryttare, vad man bör tänka
på vid köp av sadel, vanliga sadelproblem, kringutrustning, skötsel och underhåll
och hur man själv kan mäta sin häst och hålla koll på passningen. Föreläsningen
avslutas med frågestund.
Om föreläsaren
Jag heter Maxine Nilsson och är utbildad sadelmakare med gesällbrev och driver
ett sadelmakeri i Norrtälje med fullservice gällande sadlar och hästutrustning. Jag
ombesörjer allt från omstoppningar, reparationer, bomändringar, nytillverkning,
sadelkonsultationer och nyförsäljning.

Vi avslutar dagen ca 15-15.30 med fika. Varmt välkomna! /Styrelsen

