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§ 118 Öppnande  
 Ordföranden Berth Ottosson förklarade sammanträdet öppnat. 
 
§ 119 Justerare 
 Beslutades utse Peter Kling att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 
 
§ 120 Dagordning 
 Beslutades fastställa dagordningen. 
 
§ 121 Föregående Mötesprotokoll 
 Protokoll  från  17 december 2014 kompletterades varefter protokollen lades till handlingarna. 
 
§ 122 Rapporter 
 a) Hästägaredagen 
 Bosse Lundvist rapporterar att förslag kring årets hästägare dag presenteras på Marsmötet. 
 Beslutades att godkänna rapporten 
 
 b) Hästägareläktaren 
 Bengt Bååw och Eva-Lotta Risedal rapporterar att utsmyckningen av hästägarläktaren 
 fortskrider. Under sista V75 tävlingen var det glädjande flera Åbyhästar som genom sina 
 vinster fick besöka vinnarhörnan. 
 Beslutades att foldern kring hästägareföreningen ska finnas vid vinnarhörnan 
 Beslutades att Berth kontaktar Stall Viktory HB, Asperö kring medlemsskap i 
 Hästägareföreningen. 
 
 c) Travsällskapet 
 Berth Ottosson rapporterar från Travsällskapet 
 Beslutades att godkänna rapporten. 



 d) RST 
 Berth Ottosson rapporterar kring den organisationsöveryn som görs på Svensk Travsport. 
 Förslag skall presenteras den 20 februari i regionen. 
 Beslutades att godkänna rapporten. 
 
 e) Månadens hästägare 
 Berth  Ottosson  rapporterar  från  samkvämet  med  andra  halvårets  ”Månadens  hästägare”. 
 Christina Johnstone rapporterar att hästägareföreningen numera delas ut ett värdebevis till 
 vinnaren av månadens hästägare. Vårens samkväm blir den 25 juni. 
 Beslutades att godkänna rapporten. 
 
 f) Teamhästar 
 Bosse Lundqvist och Henrik Olsson fortsätter diskussion med Jon Walter kring teamhästar i 
 regionen. 
 Beslutades att godkänna rapporten 
 
 g) Årsmöte 2015 
 Årsmötet är beslutat till den 13 april. Berth Ottosson kontaktar gästföreläsare. 
 Beslutades att godkänna rapporten. 
  
§ 123  Preliminärt resultat- balansrapport 
 Efter genomgång konstateras att resultatet går ihop i förhållande till budget. 
 
§ 124 Resor och studiebesök 
 Enkät utskickat om intresset för resor hos medlemmarna.  

Beslutades att Berth Ottosson kontaktar Stall Denco för eventuellt studiebesök med  
medlemmarna i Hästägareföreningen under försommaren. 

 
§ 125 Årets hästägare 
 Årets hästägare diskuterades 
 Beslutades att presentation görs på Åby Hästgala den 16 februari 
 
§ 126 Avslutning. 
 Berth tackade för ett innehållsrikt möte. Då  inga  övriga  frågor  fanns  till  behandling  
 avslutades  sammanträdet. 
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