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Datum:    21 juni 2018 
Tid     17.30 – 19…. 
Plats:     Hästägareläktaren Åby 
Paragraf nr:    § 62 - 73 
 
Närvarande:       
 

Bengt Bååw 
Bengt Hammarberg 
Bengt Helgesson 
Christina Johnstone 
Eva Kjällman 
Henrik Olsson 
Lars-Olov Pettersson 
Eva-Lotta Risedal 
Jessika Sjöberg 

 
Ej närvarande:   Benny Björkman 
         
§ 62 Öppnande  
 Ordförande Lars-Olov Pettersson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 63 Dagordning 
 Beslutades att fastställa dagordningen. 
 
§ 64 Val av justerare  

Beslutades att välja Henrik Olsson till justerare. 
 
§ 65  Föregående mötesprotokoll 

Protokollet från den 26 april 2018 gicks igenom och lades till handlingarna. 
 
§ 66 Rapporter 

a) Travhästägarna 
Henrik Olsson rapporterar från Travhästägarnas årsstämma.  
Ny utredning tillsatt av regeringen för att fortsatt utredning av spelmarknaden under 2,5 år. 

 Beslutades att godkänna rapporten. 
 
 b) Sällskapet 

Lars-Olov Pettersson rapporterar från träffen med VD Johan F Lundberg. Frågor som 
diskuterades var rekrytering av hästägare, hästägareläktaren, restauratörer i den nya 
anläggningen, samarbete mellan Åby och de olika medlemsföreningarna. Rapport lämnades 
även om övriga aktuella frågor inom Sällskapet som Åbygårdar, Balltorp, Sportfrågor samt 
ponny- och ungdomsfrågor. 

 Beslutades att godkänna rapporten.  
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c) Ekonomisk rapport 
Eva Kjällman rapporterar att budgeten följer planen. 
Två nya medlemmar sedan föregående styrelsemöte. 
Beslutades att godkänna rapporten  

 
d) Rasta 

 Lars-Olov Pettersson rapporterar från mötet med Rasta kring prissättningen på 
Hästägareläktaren samt städningen av densamma. 
Beslutades att godkänna rapporten. 

 
 e) Läktarträffarna 27 april och 31 maj 

Bengt Bååw rapporterar att träffarna lockade mellan 15 och 20 vardera. 
 Beslutades att godkänna rapporten. 

Beslutades att Lars-Olov Pettersson skickar ut ett sommarbrev till medlemmarna. 
 
f) Nya hederspriser till Månadens hästägare 
Henrik Olsson rapporterar att Hästägareföreningen till ”Månadens hästägare”, från och med 
maj månads hästägare, kommer att dela ut en matkorg samt blommor.  
Beslutades att godkänna rapporten. 

 
 
§67 Val av ledamot i valberedningen 

Beslutades att utse Bengt Bååw som styrelsens representant i valberedningen. 
 
 
§ 68 Verksamhets- och ansvarsområden 

 Beslutades enligt bilaga 
Beslutades att verksamhets- och ansvarsområdena presenteras på hemsidan. 
 
 

§ 69 Hästägaredag hösten 2018 
Bengt Hammarberg rapporterar från möte med Kent Jällmund kring en hästägaredag. 

 Styrelsen diskuterade möjligheten att locka hit de storhästägare som finns kring Åby. 
Beslutades att Bengt Hammarberg tillsammans med utsedd grupp fortsätter arbetet 
Beslutades att Lars-Olov Pettersson kontaktar Kent Jellmund att vi genomför 
hästägaredagen den 7 november. 

 
 
§ 70 Träff med B-tränarna 28 juni 

Förslag finns att genomföra en träff med B-tränarföreningen den 28 juni kring samarbete om 
bland annat sportfrågor, resor och utvecklingen på Åby. 
Beslutades enligt förslaget 
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§ 71 Strategidag hösten 2018 
 Beslutades att genomföra vår strategidag onsdagen 12 december på hästägareläktaren. 
 Beslutades att strategidagen ersätter styrelsemötet den 6 december. 

 
§72 Nästa styrelsemöte 

Beslutades att nästa styrelsemöte hålls den 9 augusti, klockan 17.30 
 
 
§ 73 Avslutning. 

Lars-Olov Pettersson tackar för ett kreativt möte och önskar alla en glad midsommar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________ 
Christina Johnstone 
Sekreterare 
 
 
_______________________________________ ___________________________________ 
Lars-Olov Pettersson    Henrik Olsson 
Mötesordförande      Justerare 


