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Datum: 11 november 2016

Tid: kl. 09.00 – 16.00

Plats: Hos Peter Kling, Barne Åsaka

Paragraf nr: 88 - 104

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

Frånvarande: Henrik Olsson
Bengt Helgesson

§ 88 Öppnande.
Berth Ottosson tackade Peter Kling för inbjudan och förklarade styrelsemötet öppnat.

§ 89 Dagordning.
Beslutades fastställa dagordningen.

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

§ 91 Föregående mötesprotokoll.
Protokollet från styrelsemötet den 4 oktober gicks igenom varefter det lades till 
handlingarna.

§ 92 Rapporter.
a) Ekonomi
Eva Kjellman rapporterar att hon undersökt bokföringsprogram för föreningar.
Beslutades att Eva Kjellman köper in Vismas bokföringsprogram för ideella föreningar till 
en kostnad av 2 500 kronor.

b) Horserunner
Berth Ottosson rapporterar om att arbetet pågår med en hemsida där hästägare kan gå in 
och jämföra kostnader för träningsavgifter och vad som ingår, transportkostnader, 
veterinärkostnader etc.
Beslutades att godkänna rapporten.
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§ 93 Ekonomi och Budget 2017
Budgeten för 2017 diskuterades. Inkomsterna beräknas till 198 tusen kronor och  utgifterna 
till 194 500 kronor.
Beslutades att godkänna budgeten.

§ 94 Hästägareläktaren
Charles Pedersen ansvarar för Hästägareläktaren på tävlingsdagar. För att underlätta hans 
kontaktarbete skall en namnbricka med namn och funktion (Läktarvärd) tas fram. I samband 
med bordsreservationer mm. finns behov av att det finns kontaktuppgifter till Charles i form 
av telefonnummer osv. som kan anslås på hemsidan, hästägareläktaren och anslagstavlan. 
Beslutades att Bengt Bååw kontaktar Charles Pedersen om kontaktuppgifter mm. enligt 
förslagen. 
Beslutades att Eva-Lotta ordnar en namnbricka för Charles Pedersen att bära på 
hästägareläktaren.
Beslutades att de läktaransvariga Bengt Bååw och Eva Lotta Risedal till nästa möte tar fram
ett antal förslag hur vi kan öka aktiviteten och gemenskapen på hästägareläktaren.

§ 95 Hästägaredagen 2017
Underhand har diskussioner förts att återuppta Stora Hästdagen och genomföra 
hästägaredagen i samarbete med Åby travsällskap. Förslagsvis bildas en arbetsgrupp med 
representanter för Åby, tränarna och hästägarföreningen för att planera och genomföra 
Hästägaredagen. Torsdagen den 11 maj 2017 föreslås som lämplig dag för genomförandet.
Beslutades att Berth Ottosson och Lars-Olov Pettersson kontaktar Åby för att få till stånd 
en arbetsgrupp enligt ovan och återkommer med förslag till program.

§ 96 Styrelseersättningar
Diskuterade ersättningar för resor och utlägg för styrelsens ledamöter inom ramen för det 
anslag som årsmötet avsatt till styrelsens disposition. 
Beslutades att samtliga i styrelsen preciserar de uppgifter/aktiviteter som var och en 
genomför i förhållande till sitt uppdrag och kostnaderna i samband därmed.

§ 97 Medlemsfrågor
Diskuterades behov av att värva nya medlemmar samt genomföra aktiviteter för att behålla 
de som redan är medlemmar. Förslogs bland annat att skicka ut inbjudan till samtliga 
hästägare tillhörande Åby. Vidare diskuterades det ändamålsenliga i nuvarande regelsystem 
där varje ny medlem via ett styrelsebeslut skall väljas in i föreningen vilket borde ske på ett 
enklare sätt.
Beslutades att ta fram en åtgärdsplan för medlemsrekrytering.
Beslutades att Berth Ottosson kontaktar Kristoffer Jacobsson för utsskrivna etieketter med 
adresser till hästägare tillhörande Åby.
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Beslutades att Christina Johnstone tar fram ett informationspaket som förslagsvis ska delas 
ut till hästägare, travtränare, att sättas upp på anslagstavlor, delas ut av värdarna vid 
stallvisningar etc. Materialet anpassas till olika målgrupper. 
Beslutades att på årsmötet lägga fram förslag till ändring av §5 i stadgarna så att nya 
medlemmar inte behöver väljas in via styrelsebeslut.

§ 98 Verksamhetsplan 2017
Diskuterades olika aktiviteter kommande år såsom årsmöte, höstmöte, läktarträffar, 
vinnarhörnan, hästägaredag, månadens hästägare, medlemsresor, aktiviteter i RST mm. 
Beslutades att Lars-Olov Pettersson till nästa styrelsemöte tar fram förslag till 
verksamhetsplan för 2017.
Beslutades att Berth Ottosson tar fram ett frågeformulär till medlemmarna kring 
verksamhet som de efterfrågar.

§ 99 Mötesplan 2017
Beslutades att Berth Ottosson till nästa styrelsemöte tar fram förslag till mötesplan för 2017.

§ 100 Åtgärds- och aktivitetsprogram 2017
Styrelsen gick igenom föreningens aktivitetsprogram som fastställdes 2012 och konstaterade
att en hel del krav nu blivit förverkligade. Programmet behöver revideras och ett arbete med 
detta inleds med målsättningen att fastställa ett nytt program på årsmötet 2017 varvid också 
det tidigare programmet utvärderas.
Beslutades att Lars-Olov Pettersson får i uppdrag att ta fram förslag till ett reviderat 
aktivitetsprogram och löpande rapportera kring detta arbete på kommande styrelsemöte.

§ 101 Andelshäst
Diskuterades behov och möjlighet att ta fram andelshästar på Åby.
Beslutades att lyfta frågan kring andelshästar till gruppen som planerar Hästägaredagen.
Beslutades att Peter Kling kontaktar Roberth Bergh, Mimmi Elfstrand samt Veijo 
Heiskanen för att höra om det hos dessa finns intresse att ta fram andelshästar och rekrytera 
hästägare i samarbete mellan respektive tränare, Hästägareföreningen och Åby Travsällskap.

§ 102 Bankkontakt för Åby Travhästägareförening
Beslutades att gå igenom bankkontakter och eventuella fullmakter samt behandla frågan på 
nästa styrelsemöte.

§ 103 Nästa styrelsemöte.
Beslutades att nästa styrelsemöte hålls tisdagen den 13 december klockan 16.30 
på Hästägareläktaren Åby.

§ 104 Avslutning.
Ordförande tackade Peter och Stina för gästfriheten. 
Då inga övriga frågor förelåg till behandling avslutades sammanträdet.
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Christina Johnstone
Sekreterare

__________________________________________

Berth Ottosson              Lars-Olov Pettersson
Ordförande                                 Justerare

__________________________________ ____________________________________


