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Datum:    25 oktober 2018 
Tid     16.00-17.30 
Plats:     Hästägareläktaren Åby 
Paragraf nr:    § 101 - § 111 
Närvarande:     

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

 
Ej närvarande:   Christina Johnstone 
         
§ 101 Öppnande  
 Ordförande Lars-Olov Pettersson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 102 Dagordning 
 Beslutades att fastställa dagordningen. 
 
§ 103 Val av sekreterare  

Beslutades att välja Henrik Olsson till sekreterare. 
 

§ 104  Val av justerare 
 Beslutades att välja Jessika Sjöberg till justerare 
 
§ 105 Föregående mötesprotokoll 
 Protokollet från föregående möte gicks igenom och lades till handlingarna. 
 
§ 106 Rapporter 

a) Travhästägarna 
Henrik Olsson rapporterade från Travhästägarna bl.a. om förberedelser inför träff med ST 
angående resursfördelning 2019 mm. 

 Beslutades att godkänna rapporten. 
 
 b) Sydträffen 

Jessika Sjöberg, Lars-Olov Pettersson och Henrik Olsson rapporterade från Sydträffen i 
Örebro den 20/10. På träffen behandlades aktuellt verksamhet, verksamhetsplan 2018-19 
samt mål och aktuellt läge i Pegasus 2020.  

 Beslutades att godkänna rapporten.  
  

c) Sällskapet 
Lars-Olov Pettersson rapporterade om aktuella frågor i Åby Travsällskap. Förberedelser att 
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överta restaurangverksamheten pågår. Vidare pågår ett arbete med att utveckla Åbygårdar 
för att förbättra träningsmöjligheterna i regionen. 
Beslutades att godkänna rapporten. 
 
d; Ekonomi 
Eva Kjällman gick igenom ekonomiska rapporter per den 30 september. Inriktningen är ett 
ekonomiskt överskott för 2018 bland annat på grund av starkt fokus på att begränsa  
kostnader och öka intäkter.  
Beslutades att godkänna rapporten. 

 
e; Rapport från grupperna 
Läktargruppen rapporterade att man haft möte med Åbys VD Johan F. Lundberg för att gå 
igenom förslag till upprustning av läktaren. Åbys VD skall återkomma till föreningen med 
redovisning av tänkta åtgärder och tidplaner. Detta kommer vidare rapporteras på Höstmötet. 
Beslutades att godkänna rapporten. 

 
§ 107 Höstmötet 
 Dagordning, ärenden och föredragningar till höstmötet gicks igenom.  
  
§ 108 Hästägaredagen 
 Bengt Hammarberg informerar om läget inför Hästägaredagen.  
 I nuläget är sex av sju lopp sålda. Vi räknar med att sälja även det sista loppet. 
 Dessutom har vi fem extra platser sålda till kvällen.  
 Vi räknar med ett visst ekonomiskt överskott. 
 Martin Andersson från Martin Event är konfrencier.  

Stig Fredriksson har hjälpt oss komma i kontakt med legendariska fotbollsspelare som ställer 
upp under kvällen.  
Arbetsgruppen har läget under kontroll, och detaljerna kommer finslipas kommande vecka. 
   

 
§ 109. Övriga frågor 
 Inget övrigt har tillkommit. 
 
§ 110. Nästa möte 
 Nästa möte är den 12/12 kl 17-22. Då kommer vi förutom ordinarie styrelsemöte även har 

strategimöte inför kommande år. 
 
 
§ 111. Avslutning 
 Mötesordförande tackar för ett effektivt möte. 
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_______________________________________ 
Henrik Olsson 
Sekreterare 
 
 
_______________________________________ ___________________________________ 
Lars-Olov Pettersson    Jessika Sjöberg 
Mötesordförande      Justerare 
 
 


