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Berth Ottosson
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Bo Lundqvist
Henrik Olsson
Lars-Olov Pettersson
Eva-Lotta Risedal
Christina Johnstone

Ej Närvarande

Peter Kling

I anslutning till överläggningarna genomfördes ett studiebesök hos de båda danska tränarna Flemming
Jensen och Peter Jensen. Under rundvandringen i deras stallar och träningsanläggningar fick veta mera om
verksamhet, organisation, hästar och tävlings- samt träningsupplägg.

§ 86

Öppnande
Ordföranden Berth Ottoson förklarade sammanträdet öppnat.

§ 87

Justerare
Beslutades utse Eva-Lotta Risedal att tillsammans med ordföranden justera dagens
protokoll.

§ 88

Dagordning
Beslutades fastställa dagordningen.

§ 89

ATHF:s aktivitets och aktivitetsprogram
Med utgångspunkt ifrån Hästägareföreningens åtgärds-och aktivitetsprogrammet behandlades
respektive avsnitt och situationen i dagsläget.
Under avsnittet ”Prispengar, startbidrag, startavgifter och premier” konstaterades att kostnaderna
inom travet måste fås under kontroll. Här kan ram- och branschavtal vara ett nstrument att pressa
kostnader för hästägare och övriga aktiva. Likaså fortsatt arbeta för att intäktsmöjligheterna ökas
genom premier, breddskalor och startbidrag. Fria boxavgifter för Åbyhästar har inte genomförts men
kostnaden är något lägre för Åbyhästarna än övriga. Hästägareföreningen har för tredje året skickat
in motioner till sällskapet inför höstmötet 2014 rörande återbetalning av prispengar som använts till
annat, ska återbetals under 2015 och 2016 . I motionen yrkar vi på återbetalning av två miljoner
kronor per år. Idagsläget finns dessutom ett ST-beslut att prispengar som under 2014 använts till
annat ändamål än avsett, ska vara återbetalt inom tre år. Kravet från Åby Hästägareförening är att
inga ytterligare reduktioner skall göras på ATG-bidragen till prispengar .
Under avsnittet ”Åbys sportsliga utveckling” kan vi konstatera att ett det finns ett embryo till ett
kompletterande tävlingssystem på Åby genom fyra breddagar och ett par bygdelopp. Vidare
diskuterades aktuellt läge vad gäller Balltorp, Höglanda och Åbygårdarna. Det behövs dock en
definiering vad begreppet Åbygård innebär. Det är positivt att Bergh flyttar hit sin verksamhet.
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Viktigt att ÅTHF ställer krav på Åby så att man generellt säkerställer attt det finns en kontroll på de
ekonomiska åtagande som görs vad gäller investeringar och utlåningar. Hästägareföreningen anser
det viktigt att åter få igång ungdomsverksamheten i Göteborg. De sex hästar det handlar om skulle
exempelvis kunna flyttas från Höglanda och stallas på Balltorp och tas till banan där man har
aktiviteter.
Under avsnittet ”Åby en bana med hästägaren i centrum” diskuterades hittills vidtagna åtgärder
samt behov av att ytterligare uppmärksamma hästägarna i samband med tävlingar. Frågan om
samarbetet mellan hästägareföreningen och sällskapet skall behandlas med Åbys ledning. Förslag
finns av att öka hästägarantalet genom andelshästägandet.
Under avsnittet ”Dialog, inflytande och demokrati” konstaterades att sällskapet bland annat efter
en motion från hästägareföreningen beslutat att införa öppet sällskap från 2015. Hästägareföreningen
har varit aktiva i arbetet med Åby Forum och lämnat ett genomarbetat remissförslag, där vi också
konstaterar att flera förslag är/kommer att genomföras. Samarbetet mellan tränarföreningarna och
hästägareföreningen fungerar bra och är en styrka i utvecklingen av Åby. ÅTHF uppfattar dock att
det inte finns en tydlig delegationsordning i Åby Travsällskap (ÅTS). Det är otydligt vem som tar
beslut i vilka frågor, och av den anledningen blir det också otydligt vem som ska ta ansvar för vad
och vilka befogenheter som var och en har.
Beslut att Berth Ottosson till ÅTS lyfter frågan om delegationsordningen i ÅTS.
§ 90

Andelshästar
Beslutades att Bo Lundqvist och Henrik Olsson ska sätta sig ner med Jon Walter, för en
dialog kring Teamägande, Ägandeform, Vilken typ av hästar, Hur många andelar, Vilka kostnader
om det handlar om samt Vilket tidsperspektiv det rör sig om.

§ 91

Hästägareläktaren
Vinnarhörnan har fått bra gehör. Idag användes den speciellt med anknytning till V75-dagarna.
Föreslås att utnyttja denna ytterligare vid de lopp som särskilt har koppling till Åby, vilket rör sig om
ytterligare 5 -6 tillfällen. Diskuterades att sätta upp bilder på månadens hästägare samt även
Årets hästägare. Diskuterades utsmyckningen, ytterligare material som behövs och hur hantera när
en amatörtränad häst vinner.
Beslutades att vid nästa utskick till medlemmarna skicka med en enkät till medlemmarna kring
hästägareläktaren och dess ytterligare förbättringar.
Beslutades att Bengt Bååw och Eva-Lotta Risedal fortsätter utvecklingen av Vinnarhörnan och
Hästägareläktaren..

§ 92

Månadsträffar
För att stärka och utveckla informationen inom häsägareföreningen diskuterades att införa månatliga
informationsträffar.
Beslutades att genomföra informationsträffar sista kvällstravet varje månad onsdag alternativt
torsdag från årsskiftet fram till Juni.
Beslutades att Bengt Bååw och Lars-Olov Pettersson ansvarar för detta möte.

§ 93

Sammanträdesplan för Åby Travhästägareförening 2015
Beslutades att fastställa mötesplan för år 2015

§ 94

Fördelning av Reseersättningar 2014
Beslutades att fördela resersättningar för 2014 enligt följande
Berth Ottosson 18 000 (Ordförande)
Lars-Olov Pettersson 16 000(Viceordförande)
Christina Johnstone 9 000 (Sekreterare)
Övriga 3 000

§ 95

Hästägardagen 2015
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Beslutades att Bo Lundqvist tar kontakt med Kent Jellmund för att fastställa datum.
Beslutades att Henrik Olsson (sammankallande), Bo Lundqvist samt Christina Johnstone redovisar
ett förslag på modell för Hästagaredagen, sponsorpaket samt priser senast på Marsmötet.
Beslutades att ovanstående personer under Januari gör ett besök på Jägersro för att undersöka hur de
arbetar med sponsorer/företag.
§ 96

Storstadskampen
Beslutades att Lars-Olov Pettersson omgående kontaktar Jon Walter om skrivningen i programmet
Beslutades att Bo Lundqvist tar fram ett hederspris till segrande hästägare, samt priser till tränare,
skötare och körsven.

§ 97

Medlemsskapet 2015
Viktigt att skicka med ett informationsblad vid förnyelse av medlemsskapet som innehåller
medlemsförmåner och anmodan till ett nytt medlemsår. Behövs därför ta fram ett nytt infoblad kring
medlemsskap i hästägareföreningenen, där det exempelvis kan stå vad man kan spara in på en
försäkring via Folksam eller Agra
Beslutades att Henrik Olsson tar fram ett förslag till skrivning.
Beslutades att Henrik Olson ska stå som kontaktperson vid medlemsansökan
Beslutades att Henrik Olsson kontaktar Sonja med önskemål att information från medlemmar
angående medlemsskap vidarebefordras till honom.
Beslutades att Christina Johnstone tar fram förslag på en text kring försäkringar.

§ 98

Fastställande av budgeten 2015
Beslutades att fastställa budgeten för 2015.
Beslutades att samtliga gör ett gediget arbeta för att höja medlemsantalet för att få balans i
budgeten
Beslutades att Henrik Olsson talar med Sonja om att särdagsersättningen är indexreglerat vilket
också är inskrivet i avtalet med Åby och därför ska uppräknas.

§ 99

Information och Kommunikation
Det arbete som genomförs i föreningen måste kommuniceras till medlemmarna. De
informationskanaler som finns från årsskiftet är hemsidan, medlemsmöten, utskick av
informationsblad, anslag på hästägareläktare och stallbacken, samt muntliga kontakter.
Beslutades att kartlägga hur många hästägare det finns i vår region. Flera kanske inte känner till om
föreningen och dess fördelar.
Beslutades att Henrik Olsson begär ett utdrag över vilka som i dagsläget är andelsägare
Beslutades att anslaget över medlemsförmåner sätts upp på tavlan på hästägerläktaren
Beslutades att Eva-Lotta Risedal undersöker möjligheterna att sätta upp en medlemstavla för
hästägarna på stallbacken.
Beslutades att Berth Ottosson i kommande vecka (v48) kontaktar Travronden för att förhandla fram
rabatt för travhästägareföreningens medlemmar.
Beslutades att Lars-Olov Pettersson sammanfattar en annons som ständigt finns i
Åbyprogrammet.
Beslutades att Bo Lundqvist talar med Kent Jellmund om att det skickas ut program till ombud som
kan sälja banprogram, samt att det i banprogrammet framgår var man kan köpa dessa program
Beslutades att Bo Lundqvist hos Kent Jellmund efterfrågar utvärderingen av ”Citytravet”.

§ 100 Fördelning av ansvarsområden
Beslutades godkänna den föreslagna ansvarsfördelningen
§ 101 Rapporter
a) Sportkommitté
Berth Ottosson rapporterar om den stundande sportkommiten som är tänkt att införas på Åby.
Beslutades att utse Eva-Lotta Risedal och Lars-Olov Pettersson representerar Hästägareföreningen.
Beslutades att Berth Ottosson i ST:s organisationskommitte lyfter frågan om att inrätta regionala
sportkommitté.

§ 102 Övriga frågor
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Hur ska Hästägareföreningen ställa sig till Balltorp? Om man vill bevara Balltorp – vad
finns det för möjligheter vad gäller mark. Tas Balltorp bort kommer amatörerna i kläm. Går
det att anlägga ett hästhotell på Balltorp, Varför göra sig av med Balltorp, där det i dess
närhet finns mark som aldrig kan bebyggas eftersom det är ett naturreservat. Hur skall vi
ställa oss till en framtid för Höglanda?
Beslutades att de i styrelsen, som har möjlighet, gör en rundresa den sjunde februari för att
få en uppfattning om de gårdar som går under beteckningen Åbygårdar. Hur de drivs och de
aktiviteter som pågår på dessa platser.
§ 103 Nästa möte
Nästa styrelsemöte hålls den 17 december
§ 104 Avslutning.
Då inga övriga frågor fanns till behandling avslutades sammanträdet.

____________________________________________
Christina Johnstone
sekreterare
_____________________________________________
Berth Ottosson
Ordförande
______________________________________________
Eva-Lotta Risedal
Justerare

