
Årsmöte Gotlands Varmblodsförening 2015-03-15

Mats Olofsson hälsade alla välkomna till årsmötet för Gotlands Varmblodsförening.
Alla punkter gicks igenom på dagordningen.
Gerd Jansson berättade om Leader- och Triggerpengar som sökts och erhållits och att ett lekhus för 
barn har byggts på deras anläggning där en skylt med föreningens namn skall sättas upp.
Ekonomin ser god ut.
Ur styrelsen avtackades Helena Södermark som istället lämnar plats till Anna Jacobsson.
Årsmötet beslutade att för 2016 sänka medlemsavgiften något för att ligga i nivå vad övriga 
varmblodsföreningar i landet ligger på. Den kommer således att vara på 200:-.
Det beslutades även om ett namnbyte från nuvarande Gotlands Varmblodsförening till SWB 
Gotland. Detta för att ligga mer i tiden beträffande att saluföra våra hästar på ett mer sökbart sätt 
samt att bli mer enhetligt med SWB som tidigare hette ASVH. Namnbytet kommer att ske 
successivt under året.
Närvarande på mötet tog upp och diskuterade om varför det är så få deltagande hästar på 
arrangemangen nu för tiden och varför oftast bara ett fåtal kommer som publik. Vågar man inte visa
sin häst för att kraven skärpts beträffande klädsel vid visning av häst, att man är rädd att få lite för 
låga poäng som sedan följer hästen genom livet eller är man helt enkelt inte intresserad av att visa 
sin häst och endast har för avsikt att tävla framöver. Har det låga publikantalet att göra med 
lättheten att se resultat via nätet nu för tiden istället för att behöva följa på plats. Frågorna och 
vinklingarna var många och styrelsen skall ta upp ämnet på kommande möten.
Gerd presenterade en gemensam avelsresa som planeras v.15. Det blir en dagsutflykt till Lövsta 
stuteri och Stjärnborg för att se deras olika verksamheter samt en möjlighet att se när Tinne rider 
sina hästar. Mer information om denna resa kommer framöver.
Efter mötets avslutande bjöds alla på smörgåstårta samt kaffe och kaka innan det var dags för den 
sedvanliga prisutdelningen till de som presterat på både tävlings-och avelsfronten under det gångna 
året.
Helena som avtackades och Mats som nyligen fyllt jämnt antal år, fick varsin blombukett.


