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§ 37 Öppnande  
 Ordförande Berth Ottosson förklarade sammanträdet öppnat. 
 
§ 38 Justerare 
 Beslutade att utse Bengt Helgesson, att tillsammans med mötesordföranden, justera dagens 
 protokoll. 
 
§ 39 Dagordning 
 Beslutade att fastställa dagordningen. 
 
§ 40 Föregående Mötesprotokoll 

Protokollet från den 26 mars 2018 gicks igenom.  
Protokollet lades därefter till handlingarna. 

 
§ 41 Rapporter 

a) Ekonomi 
Eva Kjällman rapporterar om ekonomin.  
Beslutade att godkänna rapporten. 
 
b) Medlemmar 
Eva Kjällman rapporterar att hon skickat ut påminnelse till dem som ej betalt.  
Beslutade att godkänna rapporten. 

 
 c) Vårresan 
 Christina Johnstone rapporterar att det finns 23 anmälda till vårresan. 
 Eva-Lotta Risedal köper choklad som tack för besöken. 
 Christina Johnstone ordnar fika till deltagarna. 

Beslutar att påminna årsmötet om att anmäla sig till vårresan. 
 Beslutar att genomföra resan fastän det i dagsläget bara är 23 anmälda. 
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d) ÅTS 
Berth Ottosson rapporterar att man tittat på markerna runt Balltorp. Diskussionerna fortsätter 
med kommunen. Intresse finns även från ridsporten att fortsätta diskussionen kring dessa 
marker. 
Beslutades att godkänna rapporten. 
 
e) Restaurangverksamheten Åby 
Berth Ottosson berättar att det inkommit 7 intressenter som vill driva restaurang i den nya 
anläggningen 24/7. 
Beslutades att godkänna rapporten. 
 
f) Olympiatravet 
Berth Ottosson rapporterar att Åby beslutat att grindarna stängs om besökande överstiger  
12 050. 1500 av besökarna ges möjlighet att sitta på innerplan.  
Att Åby stänger insläppet vid 12 050 beror på brandskyddsbestämmelserna. 
Beslutades att godkänna rapporten 
 
 

§ 42 Nästa möte 
Nästa styrelsemöte beslutades till den 17 april klockan 20.00 utanför Goopsalen, för att 
konstituera den nya styrelsen. 

 
§ 43 Avslutning. 

Berth Ottosson tackade styrelsen för ett gott arbete under året och avslutade mötet och vi 
övergick till att förbereda oss för det stundande årsmötet. 
 

 
 
 
_______________________________________ 
Christina Johnstone 
Sekreterare 
 
 
_______________________________________ ___________________________________ 
Berth Ottosson     Bengt Helgesson 
Mötesordförande      Justerare 


