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Datum:    17 december 17.00 – 20.00 

 

Plats:     Hästägareläktaren Åby 

Paragraf nr:    § 105 – 118. 

Närvarande:       

     Bengt Bååw 

     Peter Kling 

     Bo Lundqvist 

     Lars-Olov Pettersson 

     Eva-Lotta Risedal 

     Christina Johnstone 

 

Ej Närvarande    Berth Ottosson 

     Henrik Olsson   

      

 

§ 105 Öppnande  

 Vice Ordföranden Lars-Olov Pettersson förklarade sammanträdet öppnat. 

 

§ 106 Justerare 

 Beslutades utse Bengt Bååw att tillsammans med mötesordföranden justera dagens 

 protokoll. 

 

§ 107 Dagordning 

 Beslutades fastställa dagordningen. 

 

§ 108 Föregående Mötesprotokoll 

                                    21-22 november 2014 gicks igenom varefter protokollet 

 lades till handlingarna. 

 

 

§ 109 Rapporter 

 a) Sällskapets höstmöte den 26/11 

 Bo Lundqvist rapporterade från Sällskapets höstmöte den 26/11. 

 Beslutades godkänna rapporten 

 

 b) Aktivitetsprogrammet 2015 

 Beslutades att Lars-Olov Pettersson formulerar Aktivitetsprogrammet utifrån de beslut som 

 togs på strategidagarna samt att förslag föreläggs styrelsemötet i mars. 

 

 c) Teamhästar 

 Bo Lundqvist rapporterar att samtal kring teamhästar på Åby genomförs med Jon Walter 

 under januari. 

 Beslutades att godkänna rapporten. 

 

 



 d) Hästägareläktaren 

 Bengt Bååw rapporterar att en TV till vinnarhörnan är inköpt. På denna ska vinnarloppet 

 rulla fram till nästa lopps defilering. En mörk väggskiva samt Tv:n kommer att finnas 

 uppsatt till lördagens V75 lopp, den 20 december. 

 Beslutades att godkänna rapporten. 

 

 e) Hästägaredagen 2015 

 Bo Lundqvist rapporterar att nästa hästägaredag genomförs den 3/9 2015. 

 Beslutades att godkänna rapporten. 
 

f) Medlemsskap 2015 

 Beslutades att paketering av medlemsutskicket rörande medlemsavgiften för 2015 görs före 

 styrelsemötet den 8 januari. 

 Beslutades att Lars-Olov Pettersson författar ett informationsblad till medlemmarna. 

 Beslutades att en särskild informationsinsats rörande medlemsskap i Åby Travsällskap görs 

 under våren. 

 Beslutades att Hästägareföreningen framför åsikten till Åby att medlemsskap i Sällskapet 

även bör gälla tillträde till stallbacken. 

 

 g) Anslagstavlor 

 Eva-Lotta kontaktar Gert Danielsson för att sätta upp en tavla på stallområdet för 

 information från hästägareföreningen. Förslagsvis jämte resultatlistorna. 

 Beslutades att godkänna rapporten. 

  

 h) Annonser 

 Lars-Olov Pettersson rapporterar att han undersöker möjligheten om en stående 

 annons/informationsruta för Hästägarföreningen i Åbyprogrammet. 

 Beslutades att godkänna rapporten. 

  

 i) Marknadsföring av Åby 

 Bo Lundqvist rapporterar att han har haft ett möte med Kent Jellmund angående hur man 

 kan marknadsföra ÅBY via ATG ombuden. Han har även varit i kontakt med ett antal 

 ombud kring intresset att mot portokostnaden sälja 3-5 program. De var positiva till 

 förslaget. Det  fördes även en diskussion kring att Åby finns på Citytravet och säljer 

 program till SM travet (V75) som är dagen efter. Till detta kunde kopplas ett erbjudande om 

 att gå två betala för en. Kent Jellmund tar upp detta på ombudsträffen i februari.  

 Beslutades att godkänna rapporten. 

 

 h) Besök på Åbygårdarna 9 december 

Bengt Bååw rapporterar från studiebesök som han tillsammans med Berth Ottosson och 

Lars-Olov Pettersson genomfört på Höglanda, Dunevad, Berghs nya gård och Forsa. 

 Beslutades att godkänna rapporten. 
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§ 110 Resor 

 Beslutades att Christina Johnstone gör en enkät om intresse för medlemsresor som skickas 

 ut tillsammans med medlemsutskicket i januari. 

 

§ 111 Medlemskort 2015 

 Beslutades att inget särskilt parkeringskort behövs för 2015 då detta lösts genom kortet som 

delats ut i år även omfattar år 2015. 

 

§ 112 Hemsidan 

 Beslutades att det läggs in en länk på hemsidan till Team Legolas och Lyon 

 Beslutades att lägga in en flik med våra Sponsorer på hemsidan. 

 

§ 113 Storstadskampen  

 Beslutades att tillsammans med hästägareföreningarna på Jägersro och Solvalla se över 

upplägg och eventuell proposition för nästa års Storstadskamp. 

 

§ 114 Medlemsvärvningskampanj 

Beslutades att synpunkter på skrivning på välkomstbrev/rekryteringsblad till medlemmar 

 lämnas till Henrik Olsson. 

 Beslutades att det om möjligt ska finnas infomaterial och anmälningsblanketter till ÅTHF 

även inne hos A-tränarna. 

 

§ 115 Uppföljning av sportgruppen 
Sportgruppen startar upp efter årsskiftet. Eva-Lottta Risedal och Lars-Olov Pettersson representerar 

 hästägareföreningen. I gruppen kommer bland annat tävlingsfrågor, propositioner, prisskalor, 

anläggningar, banservice mm. att kunna behandlas.                                                                   

 Beslutades att Eva-Lotta och Lars-Olov skissar på inriktningar/principer för frågor att ta upp i 

gruppen. 

 

§ 117 Nästa möte 

 Nästa styrelsemöte hålls den 8 januari på Hästägareläktaren. 

 Beslutades att samlas klockan 16.00 för att packa medlemsinformation 

 

§ 118 Avslutning. 

 Lars-Olov tackade för ett innehållsrikt möte och önskade en God Jul och ett Gott Nytt År. 

                                                                    . 

 

_______________________________________ 

Christina Johnstone 

Sekreterare 

 

 

_______________________________________ ___________________________________ 

Lars-Olov Pettersson    Bengt Bååw 

Mötesordförande      Justerare 


