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Datum:                                                            13 februari 2019 

Tid:                                                                   17.30 – 20.00 

Plats:                                                                Hästägareläktaren Åby 

Paragraf nr:                                                     13-24 

 

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 

    

§ 13     Öppnande         

          Ordförande Lars-Olov Pettersson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

§ 14     Dag- och arbetsordning  

          Beslutades att fastställa dag- och arbetsordning. 

§ 15     Val av sekreterare och justerare 

           Beslutades att välja Henrik Olsson till sekreterare och Bengt Bååw till justerare. 

§ 16     Föregående mötesprotokoll 

Mötesprotokollet från den 10:e januari 2019 gicks igenom och beslutades att lägga till                                                                                        
handlingarna.    
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§ 17     Rapporter 

a) Travhästägarna 
Henrik Olsson rapporterar från Travhästägarna.  
Ordförande konferens den 16:e januari. Öppna diskussioner som där fördes handlade bl.a.  
fördelningen av prismedel, propositioner samt tävlingsprogram.  
Beslutades att godkänna rapporten. 
 

b) Travsällskapet 
Lars-Olov rapporterar från Sällskapet. Bl.a. de planerade investeringarna i Travskolan och 
utvecklingen av Åby Mat och Möten 
Beslutades att godkänna rapporten. 
 

c) Ekonomisk rapport 
Eva Kjällman rapporterar om ekonomin. I nuläget har närmare 290 personer betalt in sin 
medlemsavgift för 2019, vilket är en högre siffra än samma tidpunkt föregående år. 
Vad gäller resultatrapport följer den budget för innevarande år. 
Redovisning för 2018 är överlämnat till revisorerna. 
Beslutades att godkänna rapporten. 
 

d) Verksamhetsplanen 2019                                                                                                     
Verksamhetsplanen för 2019 gicks igenom för att stämma av de olika delarna 
arbetsmässigt.  

Beslutades att godkänna de rapporter som fanns. 

e) Travgalan 23:e februari 
Representant för föreningen skall dela ut priset till Årets hästägare. Sällskapets jury utser 
vinnare. 
Flera representanter från styrelsen kommer finnas på plats på galan. 
Beslutades att Henrik Olsson delar ut priset.  
 

f) Hästägareläktaren 
Benny Björkman rapporterar om vilka upprustningsbehov vad gäller väggar, toaletter och 
golv han anser angelägna utifrån sin yrkesroll. Benny kommer torsdagen den 14 februari 
träffa Åbys Vd Johan F Lundberg för vidare samtal.  
Beslutades att godkänna rapporten. 

 
g) Informationsfrågor 

Jessika Sjöberg informerade om att vår Facebook-sida ökar markant. Många följare har vi 
fått och antalet ökar. Även en och annan traventusiast utanför landet följer Facebooksidan.  
Lars-Olov Pettersson aktualiserade frågan om att fullfölja tidigare påbörjad utbildning av 
uppdateringar mm. av hemsidan. Diskussioner tas upp med Christina Johnstone hur detta 
praktiskt skall anordnas.  
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Beslutades att godkänna rapporten. 
 
 
 

h) Strategiprogrammet  
Henrik Olsson uppdaterar strategiprogrammet som antogs förra året, och genomför smärre 
uppdateringar utifrån de förändringar som skett inom bl.a. travsporten och spelmarknaden 
senaste året och även runt Åby. 
Det reviderade förslaget kommer skickas till styrelsen för synpunkter och förslag före nästa 
styrelsemöte där programmet behandlas. 
Beslutades att godkänna rapporten. 
 

i) Övriga rapporter 
Åby kommer byta samtliga sina loggor. Marknadsavdelningen har ställt frågan om vi är 
intresserade att förändra vår logga för att följa deras logotyp varvid de kan bidra med 
underlag för typsnitt osv. 
Diskussioner fördes om namnet Åby Travhästägareföreningen borde ändras/förkortas.   
Beslutades bordlägga frågan om ändring av namn och logga samt i övrigt godkänna 
rapporten. 
 

§ 18     Hästägaredagen 15/8 

Bengt Hammarberg informerade kort. Arbetsgruppen för Hästägaredagen har träffats och 
börjat diskutera upplägg. Troligen blir upplägget någorlunda likt föregående år vad gäller 
prissättningen. Gruppen kommer fortsatt arbeta intensivt för att färdigställa så mycket som 
möjligt före semesterperioden startar. 

Beslutades att gruppen lämnar rapporter och beslutsunderlag löpande på kommande 
styrelsemöte. 

  

§ 19     Prismedel och prioriteringar 

I samband med senaste mötet i Åby Sportgrupp diskuterades bl.a. om möjlighet till justeringar i 
prisskalor samt att höja 500:- för oplacerad till 1000:- mm.  

Lars-Olov Pettersson redovisade hur Åby ligger till i utbetalda prismedel för januari i förhållande till 
de medel vi tilldelas. 

Diskussioner fördes om hur man skulle kunna se på det i framtiden ur ett hästägareperspektiv och 
dessutom få fler hästar till start, för att Åby så sett skall kunna få incitament på antal starttillfällen. 

Därutöver diskuterades det förslag som Olof Thorsson under flera år arbetat för, vilket innebär att 
sex priser delas ut, och istället höja sista priset. Det skulle innebära att sista priset hamnar på ca 
6000:-. Således blir en häst prisplacerad två gånger/månad täckes träningsavgiften. 
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Styrelsen förordar att kombinationen 1000 kronor till samtliga utanför prisskalan tillsammans med 
”Thorssons-skala” skulle kunna bli mycket intressant för att skapa fler starttillfällen. 

Beslutades att verka för att ovanstående förslag genomförs inom så snar framtid som bara möjligt. 

 

§ 20 Överläggningar 

Under våren bör överläggningar genomföras med samarbetspartner både inom Åby men även med 
regionens övriga hästägareföreningar. 

Beslutades  

Att Lars-Olov Pettersson kontaktar Fredrik Tenfält för överläggningar mellan Hästägareföreningens 
styrelse och ledningen för Åby Travsällskap kring ämnen som samarbete, rekrytering och sport.  

Att Lars-Olov Pettersson kontaktar B-tränareföreningen för överläggningar mellan 
Hästägareföreningens  och B-tränareföreningens styrelser för diskussioner kring ämnen som 
samarbete, sport, rekrytering och resor. 

Att Henrik Olsson kontaktar hästägareföreningarna i regionen för att finna former överläggningar, 
diskussioner och erfarenhetsutbyte kring ämnen såsom regionala samarbetsfrågor, sportfrågor, 
tävlingssamordning, gemensam hästägarelopp och resor. 

§ 21     Årsmötet 11:e april 

Stadgemässig tidsplan samt stadgemässiga punkter för årsmötet gicks igenom.  

Beslutades att styrelsen prövar möjligheten att föreslå stadgemässig förändring vad gäller tidpunkten 
när motioner/förslag till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda. Ev. förslag samordnas med det 
arbete som stadgegruppen bedriver. 

Att Henrik Olsson tar fram förslag till medverkan av gäst vid årsmötet. Förslaget redovisas vid nästa 
styrelsemöte. 

§ 22    Vårresa                                                                                                                          
Diskuterades förslag till l vårresa. Bland annat diskuterades ett besök hos Tommy Karlstedt på 
Dunevad samt ytterligare något resmål i regionen. Preliminär resedag är den 5 maj. 

Beslutades att Jessika Sjöberg och Christina Johnstone arbetar vidare med planering av resan. 

§ 23    Nästa styrelsemöte 

Beslutades att nästa styrelsemöte hålls onsdagen den 19:e mars kl 17.30  

§ 24    Övriga frågor och avslutning 

Lars-Olov Pettersson avslutar samt tackar för ett aktivt möte. 
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--------------------------------------------------                                                      

Henrik Olsson                                                                                                                                       
Mötessekreterare   

 

 

 

------------------------------------------------------                                --------------------------------------------------- 

Lars-Olov Pettersson                                                                   Bengt Bååw                                                         
Mötesordförande                                                                         Justerare                                                                                                                                                                   

            


