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Hästägareläktaren Åby
§ 70 - 78
Bengt Bååw
Bengt Helgesson
Christina Johnstone
Peter Kling
Eva Kjällman
Henrik Olsson
Berth Ottosson
Eva-Lotta Risedal

Johan F Lundberg, Åbys´s nya VD, presenterade sig och berättade kort om sig själv och om
sina förväntningar på sitt nya jobb.
§ 70

Öppnande
Ordförande Berth Ottosson förklarade sammanträdet öppnat.

§ 71

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

§ 72

Dagordning
Beslutades fastställa dagordningen.

§ 73

Föregående Mötesprotokoll
Protokoll från 7 juni 2017 gicks igenom varefter protokollet lades till handlingarna.

§ 74

Rapporter
a) Ekonomi
Eva Kjällman redovisade ekonomin, vilken är balanserad jämtemot budget.
Beslutades att godkänna rapporten
b) Medlemmar
Eva Kjällman rapporterade om medlemsläget.
Beslutades att godkänna rapporten
c) Teamen
I dagsläget har åtta skrivit på att äga andelshästägare. Intressenter har även kunnat skicka in
intresseanmälan direkt till Easy KB.
André Eklund som ska köra in och träna andelshästarna har lämnat kostnadsförslag för
inkörning och träning. 320:-/dag för inkörning.
Därefter, 360:-/dag inklusive allt som ingår i träning.
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Beslutades att Berth Ottosson kontaktar Easy KB för att uppdatera antal intressenter.
Beslutades att medverka till att sälja teamhästarna under Åby Stora Pris
Beslutades att Berth Ottosson kontaktar Kristoffer Jakobsson att lägga ut ”flashar” om
teamhästarna, mellan loppen.
Beslutades att Eva Kjällman skickar ut brev med information till medlemmar i Team Lyon
d) Åby Travsällskap
Berth Ottosson rapporterade om nuläget på Åby samt Åbygårdarna.
Åby genomför ett strategimöte 19 augusti.
Beslutads att godkänna rapporten.
e) Vinnarhörnan
Vinnarhörna (V75) både den 12 augusti och 24 augusti.
Bengt Helgesson, Ewa Kjällman och Bengt Bååw ansvarar för båda dagarna.
Beslutades att vinnarna i samtliga lopp under Åbys stora pris, den 12 augusti, ska bjudas
upp till Hästägareläktaren.
f) Läktarträffar under hösten
Höstens första läktarträff genomförs onsdagen den 30 augusti.
Bengt Bååw ansvarar för träffen.
Beslutades att Berth Ottosson sätter upp anslag om höstens alla möten
Beslutades att godkänna rapporten.
g) Sydträffen
Sydträffen är planerad att genomföras den 9 -10 september i Mantorp.
Beslutades att godkänna rapporten.
h) Uppföljning förstagångsstarthästar
Samlingslista på hästar som startat för första gången har skickats ut och täcker årets sex
första månader.
Beslutades att Berth Ottosson eftersöker en lista för varje månad för att ÅTHF ska kunna
skicka ut brev till ägarna med lyckönskan samt informera om föreningen.
i) Pokalåret 2018
Arbetet påbörjat med att driva frågan om att lägstapris på Åby ska upp till 35 000.
Styrelsen diskuterade vikten av att travsporten enbart kan överleva om det finns en bredd
inom sporten. Viktigt att bevaka så att kommande fördelningar kommer både bredd och elit
tillgodo.
Beslutades att godkänna rapporten.
§75

Åtgärds- och aktivitetsprogram
Beslutades att bjuda in Korman och Boman till styrelsemötet i oktober..

Åby Travhästägareförening
Styrelseprotokoll
Sida:
3(3)
§76

Travhästägarna
Ordförandekonferens i Travhästägarna kommer att ske den16 augusti.
Åby travhästägaresförenings ståndpunkt är att det ska finnas en gemensam central
hästägarorganisation. Ett scenario där inte detta finns utan alla travbanor/hästägareföreningar
”kör sina egna lopp”, skulle bli förödande för varje enskild hästägare.
Beslutades att Berth Ottosson och Peter Kling för fram vår ståndpunkt om en gemensam
central organisation.
Beslutades att ÅTHF letar fram ett nytt namn till Hästägarnas styrelse inför nästa år.

§ 77

Nästa möte
Nästa styrelsemöte hålls den 30 augusti klockan 16.00 på Hästägareläktaren.

§78

Avslutning.
Berth Ottosson tackade för ett innehållsrikt möte.
Då inga övriga frågor fanns till behandling avslutades sammanträdet.

_______________________________________
Christina Johnstone
Sekreterare
_______________________________________
Berth Ottosson
Mötesordförande

___________________________________
Eva-Lotta Risedal
Justerare

