Protokoll fört vid Skåne-Blekinge Ardennerklubbs första årsmöte på Hörby
hotell den 24 mars 1982.
1.Klubbens ordf. Carl-Erik Olsson hälsade ett 60-tal medlemmar samt
ardennerföreningens ordf. Gunnar Johansson välkomna till klubbens första årsmöte.
2. Till ordf. för kvällen valdes Carl-Erik Olsson och som sekreterare Nils-Elof
Elofsson.
3. Att jämte ordf. justera dagens protokoll valdes Ann-Marie Cederholm Vemmenhög
Skurup och Åke Larsson Kullagården Vollsjö.
4. Kallelsen till årsmötet godkändes.
5. Beslöts att medlemsmatrikel skulle utgöra underlag till röstlängd.
6. Styrelsens redovisningshandlingar föredrogs. Dessa utvisade att medlemstalet
var 67 st. och att kassabehållningen var 2139,29 kr inkl. ränta.
7. Då första året endast gett inkomster hade ingen revision skett.
8. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.
9. Carl-Erik Olsson Lihult Blentarp omvaldes såsom ordf. för 1982. Till
styrelseledamöter för 2 år omvaldes Bertil Hansson Reslöv Marieholm och Nils-Elof
Elofsson Björkedal Skåne-Tranås. Erik Olsson Kopparp Trensum hade på grund av
sjukdom avsagt sig och vid fyllnadsval för 1 år valdes Ulla Andersson N Bygget
Ronneby. Ingegerd Larsson Skårby Ystad omvaldes som suppleant för två år.
10. Som revisor för 1982 omvaldes Lennart Mårtensson Kivik och Tage Lundqvist
Tomelilla. Suppleanterna Erik Bendroth Sankt Olof och Gösta Larsson Sjöbo
omvaldes också.
11. Årsavgiften för 1982 fastställdes till 30 kronor. 10 kronor per medlem sänds till
avelsföreningen.
12. Ordf. redogjorde för skrivelse från avelsföreningen till klubbarna. I denna
uppmanades klubbarna att ställa upp frivilligt i ombyggnadsarbetet av Elmiastallet.
Efter ombyggnad och förstärkning förfogar avelsföreningen över ett bra stall på
Elmia. Årets utställning där hålles 10-15 juni till vilken 10 st. hingstar 6 st. fölston
och 20 st. 3-årsston uttages efter anmälan till avelsföreningen. Redaktionen för
stamboken efterlyste bra foton på hingstar och ston även foton från körningen går
bra att publicera i stamboken. Medlemmarna uppmanades att insända lämpliga
foton.
13. Åke Larsson Kullagården föreslog att klubben skulle ordna studieresa till
Halland i samband med resan till Avelsföreningens årsmöte på Dingle
lantbruksskola den 7 aug. Efter diskussion beslöts ge styrelsen i uppdrag att ordna
bussresa till årsmötet men då tiden på en endagarsresa blir för knapp för att
samtidigt göra studiebesök i Halland beslöts detta få anstå till ett annat tillfälle.
Härefter överlämnade Carl-Erik Olsson ordet till kvällens föredragshållare
avelsföreningens ordf.
Gunnar Johansson som höll ett mycket intressant anförande. I detta anförande
redogjorde Gunnar Johansson för anledningen till att bilda ardennerklubbar runt
om i landet. Han påpekade bland annat att det fanns 135.000 ardennerhästar i
Sverige med avelsföreningen hade endast 6-700 medlemmar. Därför behövs

utökade kontakter med ardennerhästägare. Dessa kontakter kan skapas genom
klubbarna som nu är elva stycken. Vidare kan klubbarna genom t.ex. fölbesiktning
ett ökat intresse för körning höja priserna på de ardennerhästar som saluförs. En
tidigare hästutredning ansåg en fullständig avhästning av Sverige detta hade sånär
lyckats då 1970 noterades en bottennotering på ca. 80.000 hästar härefter har
hästbeståndet stadigt gått raskt uppåt.
Gunnar Johansson underströk att det på olika håll idag är ett stort intresse för
hästen och ardennerhästen är nu mycket mera använd i olika slags arbeten än
under början av 70-talet.
Premieringsverksamheten vill lantbruksstyrelsen bli befriad ifrån. Denna
verksamhet kostar idag staten ca. 1.5 milj. kr och denna kostnad menar den statliga
hästutredningen att de olika rasföreningarna själva skall stå för i fortsättningen. För
att kunna klara dessa kostnader menade Johansson att bland annat måste
avelsföreningens kansli avvecklas. Han underströk också att vi på alla sätt måste
göra reklam för vår ardennerhäst som utmärker sig för ett gott lynne och en god
dragförmåga. Sitt anförande avslutade Gunnar Johansson med en uppmaning om
god tillslutning på årsmötet på Dingle lantbruksskola.
14. Carl-Erik Olsson framförde audiotoriets tack till Gunnar Johansson och då inget
mera förelåg till behandling förklarades mötet avslutat och ett gemensamt
kaffesamkväm vidtog.
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