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§ 67. Öppnande
Ordföranden Berth Ottoson förklarade sammanträdet öppnat.
§ 68. Justerare
Beslutades utse Henrik Olsson att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
§ 69. Dagordning
Beslutades fastställa dagordningen.
§ 70. Rapporter
a) Föregående mötesprotokoll
Protokoll från styrelsemötet den 19 augusti 2014 gicks igenom, varefter protokollen lades
till handlingarna.
b) Hästägardagen
Berth Ottosson rapporterar att loppen och dagen genomfördes som planerat.
Beslutades godkänna rapporten.
c) RST
Berth Ottosson rapporterar att det blir ett extra insatt styrelsemöte med anledning av
Solvallas skrivelse kring hästägarnas förutsättningar, neddragning av travdagar etc. Berth
Ottosson deltar.
Beslutades att godkänna rapporten.
d) Åby Travsällskap
Åby har begärt tre breddagar. Ev. kommer dessa att anordnas som familjedagar.
Beslutades att godkänna rapporten.
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e) Banornas uppdrag
LarsOlov Pettersson ser vikten av att vi följer utvecklingen av Banornas uppdrag noggrant.
Beslutades godkänna rapporten
f) Åby Framtid
Lars-Olov Pettersson rapporterar att Åby Forum genomförs den 23 oktober kl 18.00.
Förslagen som lämnats in rörande Åby Framtid ska listas i prioriteringsordning. Lars-Olov
Pettersson ställer samman denna lista från hästägareföreningen.
Beslutades att godkänna rapporten.
Beslutades att Åby hästägareförening plockar ut punkter från Åby Framtid vad gäller
travsporten och blir synlig med dessa i den offentliga debatten. Lars-Olov Petterson
ansvarar för ett första urval.
g)Sydträffen
Berth Ottosson rapporterar att Sydträffen enomförs 24-25 oktober i Malmö.
Beslutades att åka i gemensam minibuss till Malmö.
h) Hemsidan
Berth Ottosson rapporterar att han avslutar avtalet med One.Com. Förhör sig även om vi kan
ta med domän namnet till Sidmakarn. Christina Johnstone rapporterar att hon gör de sista
justeringarna på den nya hemsidan den 16 oktober, tillsammans med Göran Lindskog på
Sidmakarn.
Beslutades godkänna rapporten
i) Vinnarhörnan
Bengt Bååw och Berth Ottosson ansvarar för att ta hand om vinnarna på SM tävlingarna den
11 oktober. Vinnarna ska bjudas på Champagne, det ska även finns även kolsyrat vatten.
Berth kontaktar Mikael Knutsson kring Vinnarhörnan.
Beslutades godkänna rapporten
j) Höstmötet
Björn Damm från Solvalla inbjuden att prata på höstmötet. Den nya hemsidan lanseras på
höstmötet som är den den 21 oktober klockan 18.45. Goopsalen. Parkeringskorten delas ut
till de närvarande, som inte redan fått. Pyttipanna serveras från 18.00. Inbjudan görs via
vykort. Lars-Olov Petterson formulerar inbjudan och kontaktar Sidmakarn.
Beslutades godkänna rapporten
k) Informationsdag
Lars-Olov Pettersson skissar på ett upplägg för en månatlig informationsdag för våra
medlemmar.
Beslutades godkänna rapporten
l) Medlemsregistret
Beslutades godkänna Rolf Ramnegård, Kinna och Inga Asting, Kungsbacka,.
Beslutades att deras medlemsavgift även gäller för 2015
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m) Solvallas skrivelse
Solvallas skrivelse diskuterades. Det finns punkter i skrivelsen som Åby hästägareförening
har anledning att analysera, tänka igenom och ta ställning till. Hur vi ser på de olika
förslagen från Solvalla skickas med Berth till RST:s möte.
Beslutades godkänna rapporten
n) Parkeringskortet
Parkeringskorten börjar gälla från den 1:e oktober och behövs på V75 dagar. Övriga
dagar är det fritt att parkera. Detta gäller tills vidare.
Beslutades godkänna rapporten
§ 71. Reseersättningar
Berth Ottosson tar fram ett förslag på fördelning av ersättningar.
Beslutades att fastställa fördelningen på styrelsemötet den 21 oktober.
§ 72. Strategidagarna den 21-22 november
Beslutades att Henrik Olsson tar fram en budget till styrelsemötet den 21 oktober.
§ 73

Resor
Reseförslag om Prix d'Amerique 2015 presenterades.
Beslutades att skjuta frågan till den 21 oktober.

§ 74. Nästa möte
Nästa styrelsemöte den 21 oktober i samband med Höstmötet
§ 75. Avslutning.
Då inga övriga frågor fanns till behandling avslutades sammanträdet.
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