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Närvarande: Berth Ottosson

Bengt Bååw
Peter Kling
Bo Lundqvist
Henrik Olsson
Lars-Olov Pettersson
Eva-Lotta Risedal 
Christina Johnstone

Frånvarande: Beata Persson

§ 34 Öppnande
Ordföranden Berth Ottoson förklarade sammanträdet öppnat. 

§ 35 Justerare
Beslutades utse Lars-Olov Pettersson att tillsammans med ordföranden justera dagens 
protokoll.

§ 36 Dagordning
Beslutades fastställa dagordningen. 

§ 37 Rapporter
a) Foregående motesprotokoll 
De två protokollen från styrelsemötet och konstituerande mötet den 13 april gicks igenom, 
varefter protokollen lades till handlingarna. 

b) Ekonomi
Henrik Olsson redovisar resultat och balans för innevarande år. 
Intäkterna från Folksamtecknade försäkringar ger detta år en intäkt på 6400 kronor. 
Beslutades att godkänna rapporten.
Beslutades att på informationsträffarna informera dem som har hästar via Easy KB om 
vikten av att skriva Folksam förmånsförordnande till Åby.
Beslutades att under året se över samtliga fasta kostnader inför nästkommande år.

c) Medlemmar
Henrik Olsson redovisade att i dagsläget finns 365 medlemmar. 
Två nya medlemsansökningar; Sven-Anders Johansson Hindås samt Kent Berg, Onsala.
Beslutades att välkomna de två nya medlemmarna.
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d) Hästägaredagen
Henrik Olsson redovisar från arbetet med att skaffa sponsorer till hästägaredagen. Fyra  
sponsorer klara. Ytterligare ett par på gång.
Beslutades att godkänna rapporten.

e) RST
Berth Ottosson rapporterar från RST och diskussionerna kring prispengar och driftkostnader.
Nästa strategidag i RST är den 25 maj. Arbete pågår inom ST att undersöka banornas 
möjligheter om EU-bidrag.
Beslutades att godkänna rapporten.

f) ÅTS
Berth Ottosson rapporterar kring hur arbetet går kring Robert Bergs gård. 
Berth Ottosson rapporterar att kommunen kan tänka sig att Balltorp kan vara kvar som 
anläggning. Beslut taget att måla utsidorna på byggnaderna.
Beslutades att godkänna rapporten.

g) Sportkommitten
Lars-Olov Pettersson rapporterar att samtal förs kring projekt ”Åbyhästen”. Kallelse till 
möte i sportkommitten kommer inom kort. 
Beslutades att godkänna rapporten
Beslutades att driva frågan kring slopade boxavgifter för Åbyhästar. 

h) Vinnarhornan
Bengt Bååw rapporterar att V75 dagarna med Champagne till vinnarna är väldigt uppskattat.
Tavlor på ”årets hästägare” ska sättas upp i vinnarhörnan.
Beslutades att godkänna rapporten

i) Månadens hästägare
Christina Johnstone rapporterar att inbjudningsbrev till Månadens Hästägare för november 
2014 till april 2015 går ut i veckan. Middagen blir den 25 juni 2015

§ 38 Uppfoljning av Åby Framtid
Lars-Olov Pettersson rapporterar kring nedanstående fem frågor som Hästägarföreningen 
lyfter med Åby som uppföljning av Åby Framtid:
Att resurser avsätts för att Åby och Hästägareföreningen skall kunna arbeta med nya 
andelshästar.
Att Åby satsar på att bli bäst i Sverige vad gäller hederspris till hästägare
Att Åby blir mer generös med hästägarkort och fribiljetter
Att Åby ger hästägarna bättre stöd i adminstrativa frågor
Att A-tränarna och Hästägareföreningen arbetar för att förbättra samspelet mellan tränare 
och hästägare
Beslutades att bjuda in Kristofer Jakobsson, som är hästägareansvarig på Åby, till 
styrelsemötet den 23 juni, 17.00 för att diskutera hur man kan förbättra för hästägarna
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§ 39 Hästägareläktaren
Nästa läktarträff är den 28 maj. Brukar komma mellan 15 -20 hästägare.
Beslutades att Berth och Bengt tar ansvar för läktarträffen den 28 maj samt följer upp hur 
deltagarna upplever träffarna och behov framöver.
Ljudet, ljuset samt ventilationen på hästägareläktaren fungerar inte acceptabelt. 
Beslutades att Berth Ottosson kontaktar Gunnar Johansson, anläggningschef på Åby, för att
lyfta upp frågorna kring hur Åby kan åtgärda bild, ljus, ljud och luft på hästägareläktaren.

Övriga frågor
§ 40 Henrik Olsson meddelar att det med jämna mellanrum kommer annons i programbladet med

uppmaning till hästägare att bli medlem i Hästägareföreningen.

§ 41 Nästa mote
Nästa styrelsemöte den 23 juni, 2015

§ 42 Avslutning. 
Då inga övriga frågor fanns till behandling avslutades sammanträdet. 

____________________________________________
Christina Johnstone
sekreterare

_____________________________________________
Berth Ottosson
Ordförande

______________________________________________
Lars-Olov Pettersson
Justerare


