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Frånvarande:

§ 20. Öppnande
Ordföranden Berth Ottosson förklarade sammanträdet öppnat.
Val av sekreterare.
Beslutades utse Lars-Olov Pettersson att föra dagens protokoll.
§ 21. Justerare.
Beslutades utse Henrik Olsson att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
§ 22. Dagordning.
Beslutades fastställa dagordningen.
§ 23. Rapporter.
a) Ekonomi.
Henrik Olsson redovisade ekonomisk rapport för första kvartalet 2015.
Medlemsintäkterna per den 31 mars uppgår till drygt 108 000 kronor jämfört med
budgeterade 120 000 kronor för helt budgetår vilket indikerar en medlemsminskning.
Beslutades godkänna rapporten samt att på nästa styrelsemöte göra en genomgång av
budgeten i syfte att se över möjliga besparingar.
b) Medlemmar.
Henrik Olsson redovisade att vi för dagen har drygt 40 medlemmar som ännu inte betalat
sin medlemsavgift.
Beslutades att göra en genomgång av vilka medlemmar som ännu inte betalat och kontakta
dem angående medlemsskapet. Vidare skall styrelsen på nästa sammanträde gå igenom en
plan för medlemsrekryteringsåtgärder under året.
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c) RST.
Berth Ottosson och Lars-Olov Pettersson rapporterade från RST:s årsmöte i Stockholm
den 8 april.
Beslutades att godkänna rapporten.
§ 24. Årsmötet 13 april.
Beslutades
att styrelsen föreslår årsmötet att utse Bengt Hammarberg till mötesordförande och LarsOlov Pettersson till mötessekreterare.
att styrelsen i sin helhet, med hänsyn till sina ansvarsområden, svarar på eventuella frågor i
anslutning till verksamhetsberättelsen.
att Henrik Olsson ansvarar för ekonomiavsnittet samt föredrar styrelsens förslag om
oförändrad medlemsavgift för år 2016.
att Henrik Olsson informerar om Hästägaredagen den 3 september.
att Berth Ottosson informerar om försäkringsfrågor och rabatter samt övriga aktuella frågor
§ 25. Olympiatravet.
Beslutades att Bengt Bååw och Berth Ottosson ansvarar för Vinnarhörnan under
Olympiatravet den 25 april. Vidare beslutades att information om Vinnarhörnan på
Hästägareläktaren och inbjudan till ägarna publiceras i Åbyprogrammet.
§ 26. Avslutning.
Då inga övriga frågor förelåg till behandling avslutades sammanträdet.
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