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Datum:  5 mars 2015  

Tid:  17.00- 20.30   

Plats:  Hästägareläktaren 

Paragraf nr:  § 10 – 19. 

Närvarande: Berth Ottosson 
  Lars-Olov Pettersson   

Bengt Bååw 
Peter Kling 
Bo Lundqvist 
Henrik Olsson 
Eva Lotta Risedal  

Frånvarande: Christina Johnstone !!
§ 10. Öppnande 

Ordföranden Berth Ottosson förklarade sammanträdet öppnat.  !
Val av sekreterare. 
Beslutades utse Lars-Olov Pettersson att föra dagens protokoll. !

§ 11. Justerare. 
Beslutades utse Bo Lundqvist att tillsammans med ordföranden justera dagens 
protokoll. !

§ 12. Dagordning. 
 Beslutades fastställa dagordningen. !
§ 13. Föregående mötesprotokoll. 

Protokollet från styrelsemöte den 8 januari 2015 genomgicks varefter 
protokollet lades till handlingarna. !

§ 14. Rapporter. 
 a) Hästägareläktaren. 

Bengt Bååw och Eva-Lotta Risedal rapporterade om vidtagna åtgärder på 
Hästägareläktaren. Tavlor och dekorationer är nu klara i Vinnarhörnan som 
därmed är komplett. Berth Ottosson har varit i kontakt med Åby om belysning 
vid nedre bordsraden liksom åtgärder för att förbättra ljudet. Åby återkommer i 
frågan sedan kostnader och tekniska lösningar utretts.   
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Beslutades godkänna rapporten. !!
b) Läktarträffarna. 
Bengt Bååw och Lars-Olov Pettersson rapporterade från de hittills 
genomförda läktarträffarna den 28 januari och 26 februari med 15 respektive 20 
deltagare på träffarna. På träffarna hade rapporter lämnats om aktuella frågor i 
Hästägareföreningen, på Åby och RST varefter diskussioner förts. 
Beslutades godkänna rapporten. !
c) Åby sportgrupp. 
Lars-Olov Pettersson och Eva Lotta Risedal rapporterade från Åby 
Sportgrupps sammanträde den 3 mars. Bl.a. behandlades tävlingsplanering, 
budgetramar och prispengar 2014, enkät genomförd bland aktiva om service 
mm i samband med tävlingar, ungdomsverksamhet, nya incitamentssystemet 
samt projektet Åbyhästen som innebär 16-18 teamhästar med 100 andelar 
vardera. 
Beslutades godkänna rapporten. 

  
d) Åby Travsällskap. 
Berth Ottosson redovisade aktuella frågor och kommande årsmöte i Åby 
Travsällskap.  
Beslutades att godkänna rapporten. !
e) RST. 
Berth Ottosson informerade om aktuella frågor i Riksförbundet. 
Beslutades att godkänna rapporten. 

  
f) Åby travgala 21 februari. 
Berth Ottosson lämnade en rapport från Åbys travgala på Ullevi Lounger den 
21 januari. Priset som årets hästägare 2014 hade överlämnats till företrädare för 
stall Denco.  
Beslutades godkänna rapporten samt framföra önskemål om utvärdering av 
arrangemanget samt en samplanering med de aktiva framgent. !
g) Åby Forum 18 mars. 
Berth Ottosson rapporterade att Åby Forum kommer att hållas den 18 mars. 
Berth Ottosson kommer att gå ut med en kompletterande kallelse till hela 
styrelsen. 
Beslutades godkänna rapporten. !
h) Resor och studiebesök. 
Lars-Olov Pettersson redovisade en av Christina Johnstone gjord 
sammanställning av enkätsvaren om resor och studiebesök genomförd inom 
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föreningen. Totalt har 19 svar inkommit och utfallit med följande 
intresseanmälan: Prix d. Amerique: 8, Criterium de Vitesse 9, Irland: 6, 
Elitloppet Solvalla: 5, Finlandia Ajo: 4, Oslo GP: 8, Copenhagen Cup: 10. Ett 
förslag inkom på Hugo Åbergs som inte var förtecknad i enkäten. För 
studiebesök anmälde 3 intresse för besök hos Robert Bergh och en för besök hos 
Hans Adler.                                    
Beslutades godkänna rapporten samt uppdra åt Christina Johnstone att till nästa 
styrelsemöte återkomma med förslag på åtgärder. !
i) Sydträffen den 25-26 september. 
Berth Ottosson rapporterade att Sydträffen kommer att genomföras den 25-26 
september i Halmstad. I anslutning till träffen körs breddtrav på Halmstad under 
lördagen. Den ursprungliga planeringen om träffen i Halmstad i juli var inte  
praktiskt genomförbar.  
Beslutades godkänna rapporten samt uppdra åt Berth Ottosson att undersöka 
möjligheterna att i år genomföra träffen i Karlstad eller Örebro i anslutning till 
V75 och istället genomföra sydträffen i Halmstad nästa år. !
j) Spridning av Åbyprogram. 
Bo Lundqvist rapporterade om de kontakter han haft med Åby om ökad 
spridning av Åbyprogram. Bland annat har förslag framförts om att ATG-
ombuden borde kunna få program för portokostnad för vidareförsäljning. 
Förslaget var nu genomfört med mycket gott resultat. 
Beslutades godkänna rapporten. !

§ 15.  Årsmötet 13 april. 
a) Verksamhetsberättelse. 
Förslag till verksamhetsberättelse genomgicks varvid vissa kompletteringar 
gjordes. 
Beslutades fastställa verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 att 
förelägga årsmötet. 

 b) Bokslut.  
Henrik Olsson föredrog resultaträkning och balansräkning för 2014. 
Beslutades fastställa bokslut för verksamhetsåret 2014 att förelägga årsmötet. 
c) Budget och medlemsavgift 
Beslutades att i styrelsen tidigare framtagen budget föreläggs årsmötet för 
beslut samt att föreslå årsmötet oförändrad avgift, 300 kr, i medlemsavgift för 
2015. 
d) Årsmötesfunktionärer. 
Beslutades att till årsmötesfunktionärer föreslå Bengt Hammarberg som 
mötesordförande och Christina Johnstone som sekreterare. 
e) Kallelse mm. 
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Beslutades att kallelse till årsmötet skickas under mars samt att handlingar till 
årsmötet skall finnas tillgängligt på hästägareläktaren och på årsmötet samt 
läggas ut på hemsidan och skickas ut via mail till medlemmar i inforegistret. !

§ 16. Nya medlemmar. 
 Beslutades välja in Bengt Wickberg Onsala och Beata Persson Kållered. !
§ 17. Hästägarefrågor i Åby Framtid. 

Diskuterades hästägareavsnittet i Åby Framtid och gruppens förslag och 
prioriteringar. 
Beslutades fortsätta uppföljningen av dessa krav samt att ett särskilt 
styrelsemöte avsätts för dessa frågor. !

§ 18. Hästägaredagen. 
Bo Lundqvist och Henrik Olsson rapporterade om arbetsgruppens förslag till 
regler för sponsorer mm inför Hästägaredagen den 3 september. En särskild 
broschyr som vänder sig till presumtiva sponsorer har tryckts och kommer att 
delas ut inom kort. 
Beslutades godkänna förslagen om sponsoravtal samt genomföra en särskild 
styrelseträff om hästägaredagen den 18 mars kl.16.30  på Hästägareläktaren. !

§ 19. Avslutning. 
 Då inga övriga frågor förelåg till behandling avslutades sammanträdet. !
  !
 
Lars-Olov Pettersson 
tf.sekreterare !
 
Berth Ottosson 
Ordförande !
 
Bo Lundqvist 
Justerare !!!


