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Datum:    12 december 2018 
Tid     16.00 – 22.00 
Plats:     Hästägareläktaren Åby 
Paragraf nr:    § 112 - 123 
 
Närvarande:       
     Benny Björkman 

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

 
         
§ 112 Öppnande  
 Ordförande Lars-Olov Pettersson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 113 Dagordning 
 Beslutades att fastställa dagordningen. 
 
§ 114 Val av justerare  

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

Protokollet från den 25 oktober 2018 gicks igenom och lades till handlingarna. 
 
§ 116 Rapporter 

a) Travhästägarna 
 Henrik Olsson rapporterar från Travhästägarna. Prispengarna för nästa år hamnar på samma 

nivå som detta år. Finns fortfarande kvar praktiska frågor kring utbetalningar mellan 
ATG/ST. Kommande ordförandekonferens (16 januari 2019) kommer bland annat att ta upp 
strategifrågor kring medlemsrekrytering, tävlingsprogram etc.  

 Beslutades att godkänna rapporten. 
 Beslutades att Hästägareföreningen diskuterar ovan nämnda frågor vid nästa styrelsemöte. 
 
 b) Höstmötet 25 oktober 

Lars-Olov Pettersson rapporterar från mötet som var uppskattat och drog 45-tal medlemmar.  
 Beslutades att godkänna rapporten.  
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c) Hästägaredagen 7 november 
Bengt Hammarberg rapporterar att det blev ett bra evenemang. Alla sju loppen hittade sin 
sponsor. Lokalen var fullsatt och aktiviteterna under kvällen var mycket trevliga och 
uppskattade. 
Beslutades att godkänna rapporten. 
 
d) Sällskapet 

 Lars-Olov Pettersson rapporterar från sällskapet och status på det pågående bygget. 
 Invigningen blir i slutet av april i anslutning till Olympiatravet. 

Årsmötet i sällskapet blir den 3 :e april 2019 
 Beslutades att godkänna rapporten. 
 

e) Ekonomi 
 Eva Kjällman rapporterar att budgeten följer plan. 
 Beslutades att godkänna rapporten 
 
 f) Sportgruppen 

Eva-Lotta Risedal rapporterar från möte med Åby Sportgrupp den 5 december. 
Både Höglanda och Åsa inväntar sina bygglov. 

 Efterlyses bättre kommunikation mellan ridsporten och travsporten.  
Ridsporten på Åby visar ett plus 700 000. 
Nästa möte blir i månadsskiftet januari/februari, då man bland annat ska diskutera 
tävlingsprogram, fasta propositioner och omfördelning av prispengar. 
Beslutades att godkänna rapporten. 
 
g) Vinnarhörna den 15 december 
Beslutar att Bengt Bååw och Bengt Hammarberg ansvarar för vinnarhörnan. 
 
h) Månadens hästägare 
Beslutar att Lars-Olov Pettersson delar ut priset till månadens hästägare. 

 
 i) Medlemskap i hästägareföreningen 
Mötet diskuterar om föreningen ska öppna upp för ett passivt medlemskap i 
hästägareföreningen för dem som enbart har intresse för travsporten men som inte ännu har 
råd att äga häst. 
Beslutar att fortsätta diskutera frågan. 
 

§117 Årets hästägare 
Bengt Helgesson redovisar arbetsgruppens förslag på kriterier för att utses som Årets 
hästägare på Åby – ett pris som utdelas av Åby Hästägareförening.  
Beslutades att kommentarer på det lagda förslaget skickas till gruppen och beslut tas upp på 
nästa styrelsemöte. 
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§ 118 Hästägareläktaren 

Eva Kjällman rapporterar att läktargruppen skickat ut en enkät med frågor kring vad man 
tycker vad gäller mat på Hästägareläktaren. 39 svar har kommit in. Sammanfattningsvis 
önskas större kakutbud, husmanskost och på stordagar lite finare mat.  

 Bengt Bååw redovisar sitt förslag på arbetsbeskrivning för läktarvärden. 
Beslutar att gruppen så snabbt som möjligt träffar ansvarig för restaureringen för ”nya” 
Åby om önskemålen i enkätsvaren. 
Beslutar att Lars-Olov Pettersson kontaktar Johan F Lundberg för ett möte kring den lista 
som är framtagen kring upprustning på Hästägareläktaren. 
Beslutar att läktargruppen går igenom arbetsordningen med läktarvärden. 
Beslutar att skriva ett informationsblad kring tidigare beslutat bokningsförfarande vad gäller 
borden på hästägareläktaren och lägga ut detta på samtliga bord, samtidigt som vi tar bort de 
egenhändigt skrivna namnen från borden. 
Beslutar att köpa in ryttare för plats för information att sätta ut på borden. 
 

§ 119 Verksamhetsplan 2019 
a) Ekonomi, administration och budget 

Eva Kjällman presenterar ett förslag på budget för 2019 
Beslutar enligt förslaget 

 
b) Hästägarfrågor 

Henrik Olsson redovisar ett förslag på kriterier för månadens hästägare som är förankrad  
med Anders Johnsen på Agria. 
Diskuterar om möjligheten av att under sommarhalvåret flytta ut Vinnarhörnan till 
området i närheten av prisutdelningen, med särskild möblering. 
Diskuterar möjliga framtida rabatter/förmåner i och med den nya restaureringen. 
Beslutar att Henrik Olsson förankrar förslaget om kriterier för månadens hästägare med 
Jon Pedersen. 
Beslutar att fortsätta diskussionen om möjligheten med vinnarhörnan utomhus. Fokus 
på plats, möblering, aktiviteter etc. 
Beslutar att satsa på en ny hästägaredag i augusti/september. 
Beslutar att Bengt Hammarberg och Lars-Olov Pettersson kontaktar Åby för att få ett 
datum för nästa års hästägaredag. 
Beslutar att anordna en vårresa för medlemmar under april/maj. 
Beslutar att samordna reseaktiviteter med både Åby och B-tränarföreningen. 
 

c) Medlemsrekrytering 
Diskuterar hur vi rekrytera nya medlemmar. 
Beslutar att Jessika Sjöberg gör en sammanställning över idéer för att rekrytera nya 
medlemmar som redovisas på nästa möte. 
Beslutar att Henrik Olsson meddelar Travhästägarna att vi är intresserade av samarbete 
kring rekrytering av nya medlemmar. 
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d) Övriga verksamhetsfrågor 
Beslutar att flytta verksamhetsplaneringen av Sportfrågor, Medlemsrekrytering och 
Medlemsvård, Information, Strategi- och aktivitetsprogram, Arbetsgrupper och projekt 
samt Samarbeten och kontakter till nästa styrelsemöte. 
 

 
§120 Medel till styrelsens förfogande 

Beslutar att underlag för reseersättning för 2018 ska skickas in till ekonomiansvarig före 
årsskiftet. 

 
§121  Mötesdagar och läktarträffar 2019 

Beslutar enligt förslag på mötesdagar och läktarträffar. Dessa läggs ut på hemsidan. 
 

 
§122 Nästa styrelsemöte 

Beslutade att nästa styrelsemöte hålls den 10 januari klockan 17.30 
  
 
§ 123 Avslutning. 

Lars-Olov Pettersson tackar för engagemanget och avslutar mötet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________ 
Christina Johnstone 
Sekreterare 
 
 
_______________________________________ ___________________________________ 
Lars-Olov Pettersson    Henrik Olsson 
Mötesordförande      Justerare 


