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Datum:
Tid:
Plats:
Paragraf nr:
Närvarande:

18 augusti 2015
16.30 – 20.00
Hästägareläktaren
53 - 64
Berth Ottosson
Bengt Bååw
Henrik Olsson
Bo Lundqvist
Lars-Olov Pettersson
Eva-Lotta Risedal

Frånvarande:

Christina Johnstone
Peter Kling
Beata Persson

§ 53

Öppnande
Ordföranden Berth Ottoson förklarade sammanträdet öppnat.

§ 54

Sekreterare för mötet.
Beslutades utse Lars-Olov Pettersson att föra dagens protokoll.

§ 55

Justerare
Beslutades utse Henrik Olsson att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 56

Dagordning
Beslutades fastställa dagordningen.

§ 57

Rapporter.
a) Föregående mötesprotokoll.
Protokollet från styrelsemötet den 30 juli gicks igenom varefter det lades till handlingarna.
b) Ekonomi
Henrik Olsson redovisar att den ekonomiska utvecklingen följer budget och inget i övrigt
fanns att rapportera.
Beslutades att godkänna rapporten.
c) Föreningsaktivitet i Åby Stora.
Diskuterades erfarenheter av föreningarnas medverkan i publikrekrytering till Åby Storadagen samt aktiviteter i familjeområdet mm. Berth Ottosson och Lars-Olov Pettersson har
medverkat i den arbetsgrupp som FM-Reklam haft i samband med sitt uppdrag inför Åby
Stora. Förberedelser och samordning behöver förbättras liksom marknadsföring och
medieaktiviteter. Ett uppföljningsmöte behöver genomföras vilket framförs till Åby och FM
Reklam. Frågorna bör vidare behandlas i Sportgruppen i samband med att erfarenheter av
sportsatsningen diskuteras.
Beslutades godkänna rapporterna och verka för och medverka i en uppföljning.
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d) RST.
Berth Ottosson rapporterade om aktuella frågor inom RST. Den pågående diskussionen
som förs om prispengar och uppgörelsen mellan BAS-organisationerna, ST och ATG
behandlades.
Beslutades godkänna rapporten.
e) Åby Travsällskap.
Berth Ottosson rapporterade om aktuella frågor inom Åby. Utbyggnaderna på Berghs gård i
Haijom fortsätter men förseningar uppstår löpande och för dagen mest akut vad gäller
banorna. Banomläggningen på Åby under sommaren har också inneburit vissa problem som
bland annat uppmärksammats i samband med banveterinärens agerande. Frågan om fortsatta
byggnationer på Åby togs också upp men inga förslag finns framme men kan komma att
presenteras på ett Åby Forum under hösten.
Beslutades godkänna rapporten.
f) Åby Forum.
Berth Ottosson rapporterade att ett Åby Forum planeras till den 21 oktober.
Beslutades godkänna rapporten samt att inventera frågor som kan översändas till Åbys
ledning för behandling på Åby Forum.
g) Sydträffen 18-19 september i Karlstad.
På RST:s sydträff med samtliga hästägareföreningar i södra Sverige kommer prispengar,
premiechansningen, kostnadsöversynen, avtalet mellan RST och TR, aktuella debatten om
travets struktur och unghästsatsningar (Kolgjini, Solvallaföreningen, RST m.fl.) samt av
föreningarna anmälda ärenden att behandlas. Av styrelsens ledamöter deltar Berth Ottosson,
Bengt Bååw, Bosse Lundqvist, Eva Lotta Risedal och Peter Kling. Förhinder har anmälts av
Lars-Olov Pettersson medan övriga lämnar besked inom kort.
Beslutades godkänna rapporten samt anmäla deltagare samt samordna resan.
h) Hästägareläktaren.
Diskuterades behov av åtgärder på Hästägareläktaren. Ljudet, belysningen och ventilationen
behöver förbättras. Servicen i serveringen fungerar bra men menyer och matkvalitén måste
bli bättre. Vidare behöver en permanent ”avspärrning” för Vinnarhörnan komma på plats.
Beslutades godkänna rapporterna samt att begära överläggningar med Åbys ledning och
Rasta för diskussion om förbättringsåtgärder på Hästägareläktaren.
i) Nya medlemmar.
Henrik Olsson rapporterade att Carl-Erik Håkansson och Lars Sjögren sökt medlemskap
i föreningen.
Beslutades godkänna rapporten samt de nya medlemmarna.
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§ 58. Hästägaredagen.
Bosse Lundqvist och Henrik Olsson redovisade förberedelser och program för
Hästägaredagen den 3 september. Åtta sponsorer är klara. Medlemmarna bjuds på tårta på
Hästägareläktaren.
Beslutades godkänna vidtagna åtgärder och fastställa program för Hästägaredagen den 3
september.
§ 59. Medlemsutveckling och medlemsrekrytering.
Med utgångspunkt i en promemoria framtagen av Christina Johnstone diskuterades
medlemsfrågor utifrån rubrikerna Vem är medlem, Föreningsnytta, Medlemsnytta,
Föreningsverksamhet, Medlemsvård, Medlemsrekrytering/marknadsföring,
Information/dialog, Delaktighet, Rutiner för medlemsrekrytering, Rutiner vid anmälan av
medlem, Rutiner för att ta hand om nya medlemmar, Rutiner då medlem lämnar föreningen,
Rutiner för årlig uppföljning av medlemsmatrikeln samt Yttre och inre faktorer som
påverkar medlemsantalet.
Beslutades att med utgångspunkt i den redovisade promemorian och den förda debatten
utarbeta och fastställa riktlinjer under respektive rubrik som fortlöpande redovisas och
fastställs av styrelsen samt att Henrik Olsson till nästa sammanträde redovisar förteckningen
över hittills icke betalande medlemmar för år 2015.
§ 60. Program för höstmötet.
Höstmötet hålls enligt fastlagd mötes-och sammanträdesplan för 2015 den 20 oktober
kl.18.00. Föreslogs att höra med Hans Adler om medverkan för att diskutera unghästträning
och stammar/avel. Vidare föreslogs att Jon W Pedersen kontaktas för presentation av
teamhästprojektet. Aktuella frågor i Hästägareföreningen kommer också att behandlas.
Beslutades att Hans Adler och Jon W Pedersen kontaktas för medverkan på årsmötet.
§ 61. Läktarträffar.
Läktarträffar har genomförts under våren på prov för att därefter utvärderas. På sista
läktarträffen under våren framfördes önskemål om fortsatt verksamhet i höst.
Beslutades att anordna Läktarträffar den 30 september och 26 november under hösten 2015.
Under oktober genomförs Höstmötet 20 oktober varför ingen Läktarträff anordnas den
månaden.
§ 62. Övriga frågor.
Beslutades att uppföljning av hästägarefrågor i Åby Framtid liksom sammanhängande
frågor som föreningen tagit upp i remisser över Horisont 2017 och Åby Framtid
sammanställs och i relevanta delar behandlas med Åbys ledning i samband med
överläggningen om Hästägareläktaren som behandlas i ovanstående paragraf 57 punkt h.
§ 63

Nästa möte
Nästa styrelsemöte är kl. 16.30 den 6 oktober 2015
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§ 64

Avslutning.
Då inga övriga frågor förelåg till behandling avslutades mötet.

____________________________________________
Lars-Olov Pettersson
mötessekreterare
_____________________________________________
Berth Ottosson
Ordförande
______________________________________________
Henrik Olsson
Justerare

