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Datum:    23 maj 2019 
Tid     17.30 – 20.30 
Plats:     Hästägareläktaren Åby 
Paragraf nr:    § 38 - 52 
 
Närvarande:       
     Benny Björkman 

Bengt Bååw 
Bengt Helgesson 
Eva Kjällman 
Tony Löfqvist 
Henrik Olsson 
Bengt Hammarberg 
Christina Johnstone 
Jessika Sjöberg 

    
   
      
         
§ 38 Öppnande  
 Ordförande Henrik Olsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 39 Dagordning 
 Beslutades att fastställa dagordningen. 
 
§ 40 Val av justerare  

Beslutades att välja Bengt Helgesson till justerare. 
 
§ 41  Föregående mötesprotokoll 

Protokollet från den 11 april 2019 gicks igenom och lades till handlingarna. 
 
§ 42 Rapporter 

a) Travhästägarna 
 Benny Björkman rapporterar från mötet där inbjudna veterinärer/säkerhetspersoner berättade 

om det arbete som görs för att förhindra den doping som ryktas om/förekommer inom 
travsporten. Vidare ska Travhästägaren under året fokusera på att genomdriva tusenlappen 
som sistapeng samt att det blir fria boxhyror på alla banor. 

 Beslutades att godkänna rapporten. 
 
 b) Sällskapet 

Henrik Olsson ska höra sig för kring möjligheten att få tillgång till sällskapets protokoll 
alternativt hitta andra kommunikationsvägar. 

 Beslutades att godkänna rapporten.  
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c) Ekonomisk rapport 
Eva Kjällman lämnade en ekonomisk rapport och att utvecklingen följer budgeten. 
Hitills 19 nya medlemmar. 16 har inte betalt årets avgift. 
Beslutades att godkänna rapporten  
 
d) Hästägareläktaren 
Benny Björkman fortsätter arbetet med att få in offerter på golvläggning. 
Ljudanlägging är åter uppe till diskussion. Åby har tidigare sagt att denna ska bytas ut när 
utrymme finns.  
Beslutades att en träff bokas in med Åby när offerterna är framtagna. Då ska även 
ljudanläggning diskuteras. 
Beslutades att bokningen av styrelserummet sker genom någon i styrelsen.  
 
e) Andelshäst 
Benny Björkman rapproterar från sitt arbete med andelshäst genom hästägareföreningen. 
Styrelsen diskuterar kring en idé att satsa på att ha en fölmärr som andelshäst. 
Likaså arbetar Åby själva med att ta fram en andelshäst. 
Beslutades att Benny Björkman kontaktar Kristoffer Jacobsson för information kring hans 
arbete som hästägareansvarig på Åby samt undersöka eventuellt samarbete kring andelshäst. 
Beslutades att andelshästgruppen fortsätter sitt arbete 
 
f) Sponsoravtal 
Avtal är slutet mellan Travhästägarna och Agria att medlemmarna får  10 % rabatt på sin 
försäkring varje år. 
100 kr går till Åby Travhästägareförening för varje nytecknad försäkring. 
Dessutom kommer Travhästägarna få tillgång till att handla till ett bättre pris i Agrias shop. 
 
g) Regionträff med hästägareföreningar 
Ordförande plus en person från varje förening träffas den 24 juni i Halmstad, för 
erfarenhetsutbyte, diskutera sportliga frågor, prismedel, medlemsvård osv. 
Beslutades att Henrik Olsson och Tony Löfqvist representerar Åby Travhästägareförening. 
 

§ 43 Hästägaredagen 15 augusti 
Detta är en V5 dag. Hästägareföreningen har tillgång till sju lopp. 
Diskussion fördes kring att få en tydligare hästägarprofil på dagen.  
Åby ordnar som vanligt priser och blommor, förutom hästägarnas egna lopp. 
Beslutades att 15 juni ska sponsorerna vara klara. 
Beslutades att månadens hästägare för maj och juni får en inbjudan till dagen. 
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§ 44 Verksamhets- och arbetsområden 
Ansvarsområdena diskuterades och korrigerades. 
Beslutades att Christina Johnstone uppdaterar ansvarsområdena på hemsidan. 
 

§ 45 Prismedel 
Henrik Olsson redovisar en översikt över hur förstaprisen skiljer sig åt mellan Åby en V64 
och en V86 omgång, jämfört med mellanbanor och Solvalla. Frågan lyftes kring varför ST 
kan godta att banerna har rätt att omfördela och betala ut ett lägsta pris när det finns beslutat 
en högre prispeng. 
Beslutades att sportgruppen tar fram ett par scenarios kring hur vi ska agera i denna fråga. 
Beslutades att redovisa argument och strategi kring prispengarna på nästa styrelsmöte. 
Beslutades att kämpa för 1000 kronan på Åby. 

 
§ 46 Översyn av stadgar 

 Jessika Sjöberg tillsammas med övriga i gruppen jobbar vidare för att se över stadgarna i 
syfte att ha skilda medlemsavgifter för ungdomar och vuxna. 
 

§ 47 Medlemsrekrytering och marknadsföring 
Styrelsen diskuterar möjligheten att skapa en hästtägarevägg i stora entrehallen. Härliga 
bilder med hästar, föl, påselning, träning, duschar hästen, målgång, glädjestrålande ägare 
som vinner mm. Texter som beskriver hästägandet. 
 
Behövs nytt informationsmaterial kring hästägande samt en roll-upp som visar hästägandet. 
Beslutades att Christina Johnstone och Jessika Sjöberg tar fram ett underlag till en ny 
informationsbroschyr. 
Beslutades  att Jessika åker runt till proffstränarna och delar ut den nya informationsfoldern 
för vidare utdelning till sina hästägare, samt delar ut dessa på Åbys seminarier. 
Beslutades att Henrik kontaktar Johan F Lundberg för att förverkliga en ”hästägarevägg”. 
Beslutades att lägga ut föreningens hantering av GDPR på hemsidan. 
Beslutades att bjuda in proffstränarna att vara medlemmar i hästägareföreningen. 

 
§ 48 Parkeringsfrågan 

Parkeringen fylld under pokalloppen. Lösning behövs för att hitta parkeringsplatser för alla 
besökare att parkera – då det finns både mässa och V75 lopp. Förslagsvis att parkeringen 
närmast uppfarten till hotellet ska reserveras för medlemmar med parkeringskort. Övriga 
besökare betalar. 
 Beslutar att Henrik Olsson skickar en skrivelse till Johan F Lundberg. 

 
§ 49 Rabatt på Pegasus 

Beslutades att Henrik Olsson kontaktar chefen för Åby mat och möten; Anna Kareld för ett 
förslag på rabattsystem på Pegasus för föreningens medlemmar, både vad gäller luncher 
vardagar samt middagar på travdagar. 
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§ 50 Buss från centrum till Åby tur och retur 
Beslutades att Benny Björkman kontaktar Åby för att trycka trycka på att man ordnar 
bussar från centrum på travdagar. 

 
§ 51 Nästa möte 
 Nästa möte blir den 20:e juni  17.30 
 
§ 52 Mötets avslutande 
 Henrik tackar för ett engagerat deltagande och avslutar mötet. 
 
 
 
 
 
 
 

Ordförande      Sekreterare 
Henrik Olsson      Christina Johnstone 
 
 
 
 
Justerare 

 Bengt Helgesson 
 

 
 


