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Datum: 7 juni 2016

Tid: kl. 17.00

Plats: Travskolan Höglanda

Paragraf nr: 40 - 52

Närvarande: Berth Ottosson
Bengt Bååw
Eva Kjällman
Lars-Olov Pettersson
Eva Lotta Risedal

Frånvarande: Bengt Helgesson
Christina Johnstone
Peter Kling
Henrik Olsson

Styrelsemötet inleddes med att Frida Edin presenterade Travskolans verksamhet.

§ 40 Öppnande.
Berth Ottosson förklarade styrelsemötet öppnat.

§ 41 Val av sekreterare för mötet.
Beslutades utse Lars-Olov Pettersson att föra dagens protokoll.

§ 42 Dagordning.
Beslutades fastställa dagordningen.

§ 43 Justerare.
Beslutades utse Eva Lotta Risedal att tillsammans med ordföranden justera dagens 
protokoll.

§ 44 Föregående mötes protokoll.
Protokollen från styrelsemötet den 19 april samt det konstituerande styrelsemötet den
19 april gicks igenom varefter de lades till handlingarna.

§ 45 Rapporter.
a) Ekonomi.
Då ingen kvartalsrapport förelåg till mötet beslutades att rapporten sänds ut till 
styrelsen så snart den föreligger. I anslutning till denna punkt diskuterades den 
tidigare bordlagda frågan om ekonomiadministrationen och val av kassör/ 
ekonomiansvarig inom styrelsen.
Beslutades att frågan tas upp för slutgiltigt avgörande på styrelsemötet den 9 augusti 
samt att ordföranden bereder frågan underhand med Henrik Olsson och Eva 
Kjällman.
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b) Medlemslistan restanter.
Berth Ottosson redovisade tidigare förda diskussioner kring uppföljning av de som 
resterar med medlemsavgifter. En uppföljning genomförs av vilka som nu betalat 
medlemsavgiften och för övriga tas kontakt för uppföljning.
Beslutades godkänna rapporten.

c) Sportgruppen.
Lars-Olov Pettersson redovisade aktuellt läge vad gäller projektet Åbyhästen med 5-
6 teamhästar. Frågan skall behandlas på ÅTS styrelsemöte den 22 juni.
Beslutades godkänna rapporten.

d) RST
Berth Ottosson rapporterade om aktuella frågor i RST. Bland annat har 
medlemsregistret behandlats på RST styrelse och åtgärder planeras för att förbättra 
funktionen. Vidare pågår organisationsöversynen som planerat och den nyligen 
presenterade satsningen med kraftigt ökade prispengar i 3-åringsloppen 2018 hade 
RSTs stöd. Även ett förskott på 3-åringssatsningen har diskuterats i RSTs styrelse.
Beslutades godkänna rapporten.

e) ÅTS.
Berth Ottosson rapporterade om aktuella frågor i travsällskapet.
Beslutades godkänna rapporten.

f) Hästägareläktaren.
Bengt Bååw rapporterade om goda erfarenheter av aktiviteterna i Vinnarhörnan vid 
V75-tävlingarna i samband med Olympiatravet och Pokalloppen.
Eva Lotta Risedal presenterade planerade inköp av utrustning till Vinnarhörnan där 
bland annat en gästbok kommer att införskaffas.
Beslutades godkänna rapporten.

g) Övriga rapporter.
Lars-Olov Pettersson redovisades att den första Läktarträffen under andra halvåret 
kommer att hållas den 29 september enligt tidigare fastlagd mötesplan.
Beslutades godkänna rapporten.

Lars-Olov Pettersson rapporterade att diskussioner förts med Åbys nya ordförande 
Fredrik Tenfelt om rabatten på Sällskapets medlemsavgift för medlemmar i 
Hästägareföreningen samt om gratis program vid banbesök. Diskussionerna skall 
fortsätta.
Beslutades godkänna rapporten samt att bjuda in Fredrik Tenfelt till styrelsemötet den
9 augusti.
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Lars-Olov Pettersson rapporterade att vi ligger efter med uppdateringar på 
hemsidan vad gäller styrelsen, månadens hästägare, aktiviteter i Vinnarhörnan och 
nyheter. Christina Johnstone och Lars-Olov Pettersson kommer att gå igenom 
hemsidan och uppdateringsrutiner i syfte att stärka aktualiteten.
Beslutades godkänna rapporten.

§ 46 Nya medlemmar.
Beslutades hälsa Fredrik Tenfelt, Partille och Bernt Nilsson, Skene välkomna som 
nya medlemmar i Hästägareföreningen. .

§ 47 Hästägaredagen den 7 september.
Berth Ottosson redovisade upplägg och åtgärder för Hästägaredagen den 7 
september. I en av Berth Ottosson och Åby marknadsavdelning framtagen 
promemoria redovisades målgrupper och marknadsföringsinsatser. Diskuterades 
uplägg av sponsorsskap mm.
Beslutades godkänna inriktning och åtgärder för Hästägaredagen samt att fastställa 
kostnaderna för sponsorerna till 5000 kronor. 

§ 48 Sydträffen 4-5 augusti i Halmstad.
Beslutades att Berth Ottosson, Bengt Bååw, Eva Kjällman, Lars-Olov Pettersson och
Eva Lotta Risedal representerar ÅTHF på Sydträffen.

§ 49 Styrelsens arbetsordning/arbetsfördelning.
Beslutades att Berth Ottosson ser över arbetsordningen och efter samråd med 
berörda ledamöter underhand lägger fram ett reviderat förslag till styrelsemötet den 9
augusti.

§ 50 Övriga frågor.
Beslutades att Berth Ottosson, Lars-Olov Pettersson och Bengt Bååw representerar 
Hästägareföreningen vid Lars Bomans begravning i Fjärås kyrka den 20 juni 
kl.10.30.

§ 51 Nästa styrelsemöte.
Beslutades att nästa styrelsemöte hålls tisdagen den 9 augusti kl.17.00. 

§ 52 Avslutning.
Då inga övriga frågor förelåg till behandling avslutades sammanträdet.
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Lars-Olov Pettersson
Sekreterare

Berth Ottosson
Ordförande

Eva Lotta Risedal
Justerare


