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Datum: 1 mars 2016
Tid: 16.30 – 20.00 
Plats: Hästägareläktaren Åby.
Paragraf nr: 13 – 23.

Närvarande: Berth Ottosson
Bengt Bååw
Peter Kling
Henrik Olsson
Bo Lundqvist
Lars-Olov Pettersson
Eva-Lotta Risedal 

Frånvarande: Christina Johnstone
Beata Persson

§ 13 Öppnande
Ordföranden Berth Ottoson förklarade sammanträdet öppnat. 

§ 14 Sekreterare för mötet.
Beslutades utse Lars-Olov Pettersson att föra dagens protokoll.

§ 15 Justerare
Beslutades utse Henrik Olsson att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 16 Dagordning
Beslutades fastställa dagordningen. 

§ 17 Rapporter.
a) Föregående mötesprotokoll.
Protokollet från styrelsemötet den 16 januari gicks igenom varefter det lades till 
handlingarna.

b) Nya medlemmar.
Beslutades hälsa Hans Jakobsson, Göteborg välkommen som ny medlem i 
Hästägareföreningen. .

c) Årets hästägare.
Berth Ottosson rapporterade från Åby Travgala och utdelningen av priset till årets 
hästägare Team Rock Me. 
Beslutades godkänna rapporten.
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d) Åby Travsällskap.
Berth Ottosson rapporterade om aktuella frågor inom Åby travsällskap. Arbetet med 
planering för byggnation av mässhall och hotell i anslutning till Åby pågår och ett extra 
möte hålls med Åby Travsällskap den 13 april i anledning av dessa frågor. Önskemål har 
framförts om informationsinsatser i byggnadsfrågorna till aktiva utanför sällskapet.
Beslutades godkänna rapporten.

e) Hästägaredagen.
Henrik Olsson rapporterade att Hästägaredagen med ändring av föregående datum kommer 
att hållas den 15 september. Berth Ottosson har tagit upp med Åby om att bredda 
aktiviteterna på Hästägaredagen och bland annat genomföra den som en temadag för hela 
Åby med särskilda paket på restaurangen mm. Diskussionerna kring detta fortsätter med 
Åby.
Beslutades godkänna rapporten.

f) Hemsidan.
Lars-Olov Pettersson rapporterade med utgångspunkt i ett utdelat PM om planerade 
åtgärder för att öka aktualitet på hemsidan. Bland annat prövas automatisk koppling av 
nyheter till RST och STs nyhetsflöden liksom en månadsblogg kring aktuella travfrågor mm.
Beslutades godkänna rapporten

g) Sportgruppen.
Eva Lotta Risedal och Lars-Olov Pettersson rapporterade från Sportgruppens 
sammanträde den 28 januari 2016. På sammanträdet behandlades tävlingsplaneringen, 
prisskalor, incitamentsprogrammen inom sportområdet, planering av teamhästar på Åby 
samt SM-meetinget. Nästa sammanträde planeras till den 21 mars. 
Beslutades godkänna rapporten.

i) RST.
Berth Ottosson rapporterade om pågående aktiviteter och aktuellt läge inom RST. Folksam 
har sagt upp avtalet som gav ersättning till föreningarna med hänsyn till antalet tecknade 
försäkringar då det inte gett förväntad utdelning. 
RST årsmöte hålls torsdagen den 28 april som heldag vilket innebär ankomst till Stockholm 
på onsdag kväll. De styrelseledamöter som har möjlighet att delta som ombud anmäler detta 
till Berth Ottosson snarast. 
Beslutades godkänna rapporten.

j) Teamhästar.
Lars-Olov Pettersson hänvisade till den pågående planeringen av teamhästar, projektet 
kallat ”Åbyhästen” inom Åby sportgrupp. Vidare hade diskussion förevarit med Åbys 
sportchef att därest inte projektet ”Åbyhästen” kommer till genomförande under året så 
överväger Hästägareföreningen att ta initiativ till en eller flera teamhästar helst i samarbete 
med Åby.
Beslutades godkänna rapporten.
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k) Övriga rapporter.
Berth Ottosson rapporterade att Agria anmält behov av att se över reglerna för månadens 
hästägare.
Beslutades godkänna rapporten.

Bengt Bååw och Eva Lotta Risedal rapporterade om åtgärder för att förbättra ljudet på 
Hästägareläkteren samt att möjlighet finns att låna ljudanläggning av Åby för presentation 
av pristagare i Vinnarhörnan i samband med V75-dagar.
Beslutades godkänna rapporten och föreslagna årgärder.

§ 18. Studieresa den 10 april.
Berth Ottosson och Lars-Olov Pettersson rapporterade om förberedelserna för en 
vårutflykt i Hästägareföreningens regi söndagen den 10 april. Avsikten är att åka i 
gemensam buss från Åby kl.09.00 till stall Denco i Fjärås där vi under förmiddagen får en 
presentation av hästar, anläggning, verksamhetsupplägg och planer. Efter besöket hos Denco
går färden vidare till stall Bergh i Hajom med motsvarande upplägg under eftermiddagen. 
Däremellan görs lunchuppehåll på lämplig plats. Vi räknar med att vara tillbaka på Åby 
senast klockan 16.00. Deltagaravgiften fastställs till 100 kronor per deltagare inklusive lunch
och resa.
Beslutades enligt förslagen.

§ 19. Medlems- och ekonomifunktionen.
Christina Johnstone, Eva Lotta Risedal och Henrik Olsson hade haft en genomgång med 
Floda Ekonomikonsult i syfte pröva förutsättningarna för en överföring av medlems-och 
ekonomiadministrationen till styrelsen och att lägga verksamheten i egen regi. I en 
promemoria redovisade gruppen en analys utifrån fyra aspekter nämligen medlemsregistret, 
in/utbetalningar, fakturering och bokföring. Efter en kortare diskussion yrkades 
bordläggning av ärendet då ytterligare tid behövs för att studera gruppens förslag då 
underlaget sänts ut under dagen och kom till en annan slutsats än det inriktningsbeslut som 
styrelsen tidigare tagit.
Beslutades bordlägga ärendet till styrelsemötet den 19 april.

§ 20. Program för årsmötet 19 april.
Årsmötet hålls enligt fastlagd mötes-och sammanträdesplan för 2016 tisdagen den 19 april. 
Föreslogs att mötet föregås av en gemensam måltid i Lyon kl.18.00 och årsmötet inleds 
cirka 18.45 i Goopsalen. Utöver sedvanliga årsmötesförhandlingar och information om 
aktuella frågor tillfrågas Nils Andreasson att medverka med information om projektet 
mässhall och hotell samt Robert Bergh alt. Veijo Heiskanen om sin verksamhet. Kallelse går
ut på sedvanligt sätt via kallelsekort som tas fram av Sidmakarn. 
Beslutades enligt förslagen.

§ 21. Verksamhetsberättelse.
Beslutades att uppdra åt Lars-Olov Pettersson att ta fram förslag till verksamhetsberättelse 
och sända den till styrelsens ledamöter för synpunkter underhand.
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§ 22. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte hålls den 19 april kl.16.00.

§ 23. Avslutning. 
Då inga övriga frågor förelåg till behandling avslutades mötet.
 

____________________________________________
Lars-Olov Pettersson
Mötessekreterare

_____________________________________________
Berth Ottosson
Ordförande

______________________________________________
Henrik Olsson
Justerare


