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Årsmötesprotokoll
Datum:

13 april 2015

Tid:

kl.18.45

Plats:

Goop-salen, Åby

Inledning.
Mötesdeltagarna samlades kl.18.00 till en måltid i Lyon och cirka 18.45 inledde ordförande Berth
Ottosson mötet i Goop-salen med att hälsa de cirka 60 medlemmarna välkomna.
Innan årsmötesföhandlingarna lämnade Åbys sportchef Jon W Pedersen information om några
aktuella frågor. Han informerade om förberedelserna för Robert Berghs etablering på Åby.
Byggnadsarbetena är i slutfasen vad gäller stallar och hagar och banbyggnaderna inleds i dagarna.
Robert Bergh kommer att flytta över hela verksamheten vid ett tillfälle vilket beräknas ske någon
gång under sommaren. Det kommer att finnas plats för cirka 150 hästar. Åby ger visst ekonomiskt
stöd under övergångsperioden då Robert Bergh är ”etablerad” på två ställen. Åby har bildat ett
gemensamt bolag med Robert Bergh varigenom investeringarna sker men Bergh kommer att överta
bolaget och svarar för samtliga kostnader i samband med gårdens förvärvande och investeringar.
Jon W Pedersen redovisade vidare att planeringsarbete pågår med att genomföra en modell med
andelshästar kopplade till Åby och Åbytränarna. Enligt idéförslaget skall samtliga Åby-tränare
hösten 2015 skaffa en ettårig andelshäst med 100 andelar i varje. Hästarna behålls under drygt tre år
och säljs sedan som fyraåringar på en auktion på SM-dagen 2018. För den enskilde skall kostnaden
enligt planerna bli 990 kronor för 2015, två gånger 990 kronor 2016, två gånger 990 kronor 2017
och två gånger 990 kronor 2018. För insatserna får andelsägarna utöver andel i hästen, gratis inträde
på Åby, Åbyprogram och delta i en rad aktiviteter från både Åbys och tränarnas sida. Redan som
tvååringar kan hästarna också delta i idéaltidslopp och propositioner för ”Åbyhästarna”. Projektet är
under beredning och skall behandlas av Åbys styrelse innan sommaren. Om projektet genomförs
blir det en lokal/regional variant på rikshästen knutet till Åby. Jon redovisade vidare den ökade
satsningen på Åby Stora Pris och Summer meeting som är ett samarbete mellan Bjerke, Åby,
Halmstad, Jägersro och Charlottenlund. Framöver blir det ett tydligt fokus kring sporten i Åbys
satsningar framöver.
Berth Ottosson tackade Jon Walter Pedersen för hans medverkan som skett med kort varsel då
Robert Bergh fått förhinder.
Efter informationen inleddes årsmötesförhandlingarna.
§1. Öppnande.
Ordförande Berth Ottosson öppnade årsmötet med drygt 60 medlemmar närvarande.
§ 2.Val av ordförande för årsmötet.
Styrelsen föreslog Bengt Hammarberg som mötesordförande.
Beslutades enligt förslaget.
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§ 3. Val av sekreterare för årsmötet.
Styrelsen föreslog Lars-Olov Pettersson till mötessekreterare.
Beslutades enligt förslaget.
§ 4. Val av två justerare tillika rösträknare.
Föreslogs Tony Löfqvist och Inge Carlsson som justerare.
Beslutades enligt förslagen.
§ 5. Fastställande av dagordningen.
Beslutades fastställa dagordningen.
§ 6. Justering av röstlängd.
Föreslogs att deltagarlista påtecknas och utgör röstlängd i de fall omröstning kommer att
genomföras.
Beslutades enligt förslaget.
§ 7. Fråga om årsmötet är behörigen utlyst.
Sekreteraren redovisade att kallelse har skett genom skriftlig kallelse till samtliga medlemmar via
post, genom info på hemsidan, info på anslagstavlan på hästägareläktaren samt i information i
Åbyprogrammet.
Beslutades att årsmötet är behörigen utlyst.
§ 8. Verksamhetsberättelsen.
Verksamhetsberättelsen har funnits utlagd på hemsidan, tillgänglig på hästägarläktaren samt på
mötet. Verksamhetsberättelsen lästes upp rubrik för rubrik varefter den ansågs föredragen.
Beslutades godkänna verksamhetsberättelsen.
§ 9. Ekonomisk redovisning.
Bokslut och balansräkning har funnits utlagd på hemsidan, tillgänglig på hästägarläktaren samt på
mötet och ansågs föredragen.
Beslutades godkänna den ekonomiska berättelsen.
§ 10. Revisionsrapport och fråga om ansvarsfrihet.
Revisorn Anders Johnsen läste upp revisorernas berättelse samt föreslog att resultat-och
balansräkning fastställs samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna året.
Beslutades fastställa resultat-och balansräkningen samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
§ 11 Fastställande av arvoden.
Föreslogs oförändrat 62000 kronor varav revisorerna och valberedningen erhåller 500 kronor
vardera och övrigt till styrelsens förfogande.
Beslutades enligt förslaget.
§ 12. Val av ordförande (1 år)
Valberedningens föredragande Leif Jacobsson föreslog omval av Berth Ottosson.
Beslutades enligt förslaget.
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§ 13. Val av tre styrelseledamöter (2 år)
Valberedningen föredragande föreslog omval av Peter Kling, Eva-Lotta Risedal och Lars-Olov
Pettersson.
Beslutades enligt förslaget.
§ 14. Val av två styrelsesuppleanter (1 år)
Valberedningens föredragande föreslog omval av Henrik Olsson samt nyval av Beata Persson.
Beslutades enligt förslaget.
§ 15. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter (1 år)
Valberedningens föredragande föreslog omval av Anders Johnsen och Tommy Gustafson som
revisorer.
Beslutades enligt förslaget.
Valberedningens föredragande föreslog omval av John-Åke Byström och Sverre Gustafson som
revisorssuppleanter.
Beslutades enligt förslaget.
§ 16. Val av ledamöter och suppleanter till RST:s fullmäktige.
Beslutades hänskjuta frågan till styrelsen.
§ 17. Val av tre ledamöter till valberedning.
Beslutades att omvälja Bengt Bååw, Stig Fredriksson och Leif Jacobsson till ledamöter i
valberedningen.
§ 18. Fastställande av medlemsavgifter.
Henrik Olsson föredrog styrelsens förslag att medlemsavgiften för 2016 skall vara oförändrad 300
kronor per år.
Beslutades enligt förslaget.
§ 19. Från styrelsen hänskjutna frågor och från medlemmar anmälda frågor.
Inga sådana frågor förelåg till behandling.
§ 20. Övriga frågor.
Berth Ottosson informerade om samarbetet med Folksam och Agria som båda ger 10 procent
rabatt på premien till medlemmar i Hästägareföreningen. Därutöver erhåller hästägareföreningen
100 kronor för varje nytecknad försäkring i Folksam och tillsammans med Agria har föreningen ett
utvecklat samarbete kring månadens hästägare på Åby.
Henrik Olsson informerade om förberedelserna kring Hästägaredagen den 3 september varvid
flera frågor och synpunkter framkom kring sponsorpaket mm.
På fråga om resor redovisade Lars-Olov Pettersson resultatet av reseenkäten och att Btränarföreningens dagsresor till Copenhagen Cup och Oslo Grand Prix står öppna för
Hästägareföreningens medlemmar. Anmälan på lista i B-tränarlokalen. Vidare kommer ytterligare
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information om resor till Prix de Amerique och övriga resmål.
På fråga redovisade Berth Ottosson att ansvarsförsäkringen som tidigare ingick i medlemskapet
avvecklats då få föreningar inom RST ville vara anslutna samt att ingen offert lämnats till RST från
försäkringsbolagen då sådana begärdes 2014. Han lämnade vidare information om RST:s agerande i
samband med det aktuella Estlandsfallet där flera hästar skadades och dog. Han förordade också
användandet av det ramavtal som RST och TR (travtränarnas riksorganisation) gemensamt tagit
fram och finns på RST:s hemsida och hästägareläktaren.
§ 21. Avslutning.
Mötesordföranden Bengt Hammarberg förklarade årsmötet avslutat varvid föreningens ordförande
Berth Ottosson tackade mötesordföranden Bengt Hammarberg för väl genomfört uppdrag.

Lars-Olov Pettersson
Mötessekreterare

Tony Löfqvist
Justerare

Bengt Hammarberg
Mötesordförande

Inge Carlsson
Justerare

