Protokoll fört vid sammanträde på Hörby hotell torsdagen 12 mars 1981 kl.
19.00 med ardennerhingsthållare och andra av ardenner intresserade
personer bosatta i Skåne och Blekinge.
1. Carl-Erik Olsson Lihult Blentarp hälsade välkommen och redogjorde för
uppdraget från Avelsföreningen för Svenska Ardennerhästen att bilda lokala
ardennerklubbar i landet. Detta uppdrag har verkställts genom en kallelse
undertecknad av Thure Larsson Skårby Ystad, Carl-Erik Olsson Lihult Blentarp och
Nils-Elof Elofsson Björkedal Skåne-Tranås.
2. Kallelsen som bifogas detta protokoll som bilaga 1 ställdes till samtliga
ardennerhingsthållare i Skåne och Blekinge. Dessa uppmanades att i sin tur kalla så
många som möjligt av sina kunder och andra av ardenner intresserade. 36 personer
hade hörsammat kallelsen.
3. Carl-Erik Olsson förklarade mötet öppnat och valdes att leda dagens
förhandlingar. Till att föra dagens protokoll valdes undertecknad. Såsom
protokolljusterare valdes Nils-Inge Walters Skåne-Tranås och Bertil Hansson
Reslöv.
4. På förfrågan från Torsten Nilsson i Degerberga om klubbens uppgift svarade
ordf. att i enlighet med kallelsen är klubbens uppgift bl.a. att aktiviteten för rasen
skaffa nya medlemmar ordna lokala uppvisningar verka för ökad uppslutning till
premieringar anskaffa priser till premieringar och uppvisningar samt hålla sig ajour
med frågor rörande salubjudna hästar. Medlemskap står öppet för alla av ardenner
intresserade.
5. Nils-Inge Walters Skåne-Tranås föreslog att en ardennerklubb omfattande
Skåne och Blekinge skulle bildas och att en styrelse för 1981 skulle väljas under
kvällen. Detta bifölls av samtliga närvarande.
För att uppnå en så rättvis geografisk fördelning som möjligt beslöts att två
styrelseledamöter skulle väljas från vardera Skånelänen samt en från Blekinge län.
6. Till ordförande för 1981 valdes Carl-Erik Olsson Lihult Blentarp.
7. Övriga styrelseledamöter blev Bertil Hansson Reslöv Marieholm, Birger Nilsson
Svartarp Broby, Erik Olsson Kopparp Trensum samt undertecknad. Eftersom
mandattiden för styrelseledamöter och suppleanter är två år skall lottning ske inom
styrelsen så att två ordinarie ledamöters jämte en suppleants mandattid utgår efter
ett år. Såsom styrelsesuppleanter valdes Ingegärd Larsson Skårby Ystad och Roy
Rask Ljungsgården Ängelholm. Härmed ajournerades förhandlingarna i 30 minuter
för kaffedrickning.
8. Förhandlingarna återupptogs och som ordinarie revisor valdes Lennart
Mårtensson Svinaberga Kivik och Thage Lundquist Lilla Boaröds gård Tomelilla. Till
Revisorssuppleanter valdes Erik Bendroth Attusa Sankt Olof och Gösta Larsson
Slätterödsgården Skurup.
9. Namnet ska vara Skåne Blekinge Ardennerklubb. Stadgar för klubbarna har
utarbetats av Avelsföreningen. Dessa antogs av klubben 12/3 1981.
10. Klubben ska verka i Skåne och Blekinge för personer bosatta i detta område.

11. Medlemsavgiften beslöts till 30 kronor per medlem/år
12. Beslöts att klubben skulle medverka med någon aktivitet vid
lantbruksutställningen på Bjärsjölagård 9-12 juli 1981. Uppdrogs åt styrelsen att
ordna detta.
13. Beslöts att annonsering om klubbens sammanträde skall ske i Annonsblad till
tidsskrift för Lantmän.
14. Beslöts att vid detta första sammanträde närvarande medlemmar skulle erhålla
en förteckning över styrelse jämte suppleanter med deras adresser och telefonnr.
15. Efter förhandlingarnas slut visade Leif Karlsson Kävlinge ett par intressanta
filmer som han själv spelat in dels om hingstpremieringar i Malmö och Kristianstad
dels från Flyingedagar. Filmvisningen var mycket uppskattad. Leif Karlsson
avtackades av Carl-Erik och av publiken med kraftiga applåder.
16.Då intet mera förelåg till behandling tackade Carl-Erik de närvarande för visat
intresse. Med förhoppning om en lyckosam framtid för ardenner och SkåneBlekinge ardennerklubb avslutades kvällens förhandlingar.
Styrelsen sammankallades omedelbart efter mötesförhandlingarnas avslutande för
konstituerande sammanträde samt för lottning av mandattid.
Dag som ovan
Vid protokollet
Nils-Elof Elofsson
Justering:
Bertil Hansson Nils-Inge Walters

