
 

Kallelse till årsmöte för SQHA 

 

SQHA bjuder till ett digitalt årsmöte den 20 februari kl 14.00. På grund av rådande 

pandemi har beslutet tagits att hålla mötet digitalt, detta för att försäkra allas säkerhet. 

Mötet kommer ske via Teams, och länk till mötet kommer skickas ut veckan innan 

mötet. 
 

 

● Motioner ska vara inskickade till SQHAs styrelse senast 16 januari.  

På följande sätt ska motionen vara utformad:  
Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om. 

1. Skriv vad ärendet handlar om. 

2. Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att årsstämman ska ta. 

3. Skriv under dokumentet med ditt namn. 

4. Skicka eller lämna personligen din motion till din styrelse. 

 

Motioner skickas till styrelsen@sqha.se eller skickas med post till ordförande Moa 

Nyman på följande adress: Fridhemsgatan 47, 854 60 Sundsvall.  

 

Länk till årsmötet kommer skickas ut i ett separat mail närmare årsmötet. 
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Årsmötets dagordning 

20 februari 14.00  

 

a , Val av årsmötesfunktionärer (ordförande, sekreterare samt två 

justeringsmän/kvinnor).  

b , Fråga huruvida mötet blivit behörigt utlyst. 

c , Godkännande av dagordning.  

d , Fastställande av röstlängd.  

e , Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse.  

f , Föredragning av revisorernas berättelse.  

g , Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.  

h , Fastställande av eventuella arvoden.  

i , Fastställande av årsavgift.  

j , Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen.  

k , Val till styrelsen (ordförande, kassör, övriga ledamöter).  

l  , Val av revisorer och revisorssuppleanter.  

m , Val av valberedning.  

n , Behandling av ärenden som av styrelsen framlagts eller som till årsmötet 

hänskjutits.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                     Om Swedish Quarter Horse Association 
 

Som avelsförening lägger SQHA stor vikt vid att på alla sätt främja och medverka till 

en positiv utveckling av rasen. Föreningen är inte stambokförd utan alla Quarterhästar 

registreras hos AQHA, som är SQHAs amerikanska moderförening. SQHAs 

huvudsyfte är därför att företräda sina medlemmars gemensamma intresse och att 

främja kvalitén och utvecklingen av Quarterhästen i Sverige. 

Föreningen bildades 1985 av några gotländska Quarterentusiaster och under många år 

var Gotland högsätet för Quarterhästen i Sverige. Sedan de första Quarterhästarna 

importerades till Sverige i början av 80-talet så har rasen stadigt ökat och brett ut sig i 

hela Sverige. 2005 firade SQHA sitt 20-årsjubileum på tävlingen SQHA Nationals. 

Där utsågs bland annat de eldsjälar som startade föreningen till hedersmedlemmar i 

SQHA.  

Om du nu känner dig redo för att köpa en American Quarter Horse eller om du redan 

har en häst och vill delta mera aktivt i arbetet med och omkring Quarterhästen, så är 

SQHA din inkörsport. SQHA är den förening som tillvaratar dina intressen vad gäller 

Quarterhästar och ger dig fortlöpande information om vad som händer med och 

omkring den amerikanska Quarterhästen –  världens mest mångsidiga häst – den 

perfekta familjehästen. 

 


