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Datum: 7 september 2016

Tid: kl. 16.30 – 18.00

Plats: Hästägareläktaren Åby

Paragraf nr: 65 - 77

Närvarande: Berth Ottosson
Bengt Bååw
Christina Johnstone
Eva Kjällman
Peter Kling
Lars-Olov Pettersson

från § 69 Eva Lotta Risedal

Frånvarande: Henrik Olsson
Bengt Helgesson

§ 65 Öppnande.
Berth Ottosson förklarade styrelsemötet öppnat.

§ 66 Dagordning.
Beslutades fastställa dagordningen.

§ 67 Justerare.
Beslutades utse Eva Kjällman att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 68 Föregående mötes protokoll.
Protokollet från styrelsemötet den 9 augusti gicks igenom varefter det lades till 
handlingarna.

§ 69 Rapporter.
a) RST
Lars-Olov Pettersson och Berth Ottosson rapporterar att 22 av 25 föreningar deltog på 
de genomförda regionala träffarna i Syd/Nord. 
Beslutades att godkänna rapporten.

b) Åby travsällskap
Berth Ottosson rapporterar att byggnationen av hotell och mässa har överklagats och 
beviljats prövning i miljöverdomstolen och det inte gjorts någon miljökonsekvensutredning 
inför det nya bygget. Nu kan handläggningstiden i miljööverdomstolen ta tre till nio 
månader, vilket ger möjlighet att informera kringboende, se över processerna samt att 
påverka byggandet.



Åby Travhästägareförening
Styrelseprotokoll

Sida:
2(3)

Åby forum genomförs den 12 oktober och föreningens medlemmar är välkomna.
Kommunen kommer under hösten ta beslut som kommer att påverka framtiden för Balltorp.
Beslutades att godkänna rapporten

c) Hästägaredagen
Planer finns att göra en stor hästdag/hästägardag tillsammans med Åby under senvåren 
2017. Berth Ottosson och Lars-Olov kontaktar Åby för ett samarbete och ett upplägg.
Beslutades godkänna rapporten.

d) Läktarträffen
Läktarträffarna fortsätter enligt schema fram till årets slut. Bengt Bååw och Lars-Olov 
Pettersson ansvarar.
Beslutades att godkänna rapporten.

e) Hemsidan
Christina Johnstone rapporterar att hemsidan är uppdaterad informationsmässigt.
Lars-Olov Pettersson och Christina Johnstone tar kontakt med Sidmakarn hur hemsidan kan 
uppdateras bildmässigt.
Beslutades att godkänna rapporten.

§ 70 Tillgång till hästägareläktaren
Förfrågan från Sällskapet om deras medlemmar kan nyttja hästägareläktaren under 
ombyggnationen på Åby.
Beslutades att Sällskapets medlemmar kan använda läktaren i mån av plats.

§ 71 Höstmöte 18 oktober
Under höstmötet presentera pokalåret, RST, V75 kvällar, aktuella hästägarefrågor.
Beslutades att Lars-Olov Pettersson tar fram en text till Sidmakarn som ombesörjer utskick.

§ 72 Styrelsen och dess arbete 2017
Vi behöver fundera på hästägare som kan tänka sig engagera sig i föreningen.
Eva Kjällman tar över ekonomifunktionen och medlemsregistret.
Beslutades att alla letar nya personer som kan fortsätta föreningens goda arbete. 
Beslutades att Christina Johnstone och  Eva Kjellman gemensamt går igenom 
medlemsregistret.

§ 73 Träff med Hästägareföreningar region väst
Diskussioner förs att genomföra travregion väst. Finns behov av att hästägareföreningarna 
träffas och diskutera samarbetsfrågor.
Beslutades att Berth Ottosson tar kontakt med de övriga föreningarna

§ 74 Förtäring på hästägareläktaren
Beslutades att Berth Ottosson och Eva Kjällman tar fram ett förslag på regler för när man 
får ta ut förtäring på Hästägareläktaren.
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§ 75 Strategidag
Strategidag planeras till den 11 november hos Peter Kling

§ 76 Nästa styrelsemöte.
Beslutades att nästa styrelsemöte hålls tisdagen den 4 oktober kl.16.30 på 
Hästägareläktaren Åby.

§ 77 Avslutning.
Då inga övriga frågor förelåg till behandling avslutades sammanträdet.

Christina Johnstone
Sekreterare

__________________________________________

Berth Ottosson              Eva Kjällman
Ordförande                                 Justerare

__________________________________ ____________________________________


