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Årsmötesprotokoll

Datum: 19 april 2016

Tid: kl.18.45

Plats: Goopsalen, 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 40 medlemmarna välkomna. 
Innan årsmötesförhandlingarna lämnade Åbys VD Nils Andréasson information om storsatsningen 
på bygge av mässa och hotell i anslutning till Åby. Fastigheterna uppförs i ett gemensamt bolag där 
börsbolaget Klövern är huvudägare och Åby kommer att inneha en  minoritetspost. Avsikten är att 
mässa och hotell skall drivas av entreprenörer och investeringen beräknas ge ett årligt ekonomiskt 
överskott som skall användas i travsporten. Projektet beräknas vara klart våren 2018. Avsikten är att
också gå vidare med översyn av övriga lokaler och ta fram en renoverings-och ombyggnadsplan. 
Åby Travsällskap har på extra stämma ställt sig bakom inriktningen av investerings- byggprojektet. 
Nils Andreasson redovisade också den positiva spelutvecklingen, uppsvinget för travskolan samt 
den pågående diskussionen med Mölndals kommun om fortsatt drift i Balltorp. I anslutning till 
redovisningarna gavs utrymme för frågor och svar.
Berth Ottosson tackade Nils Andréasson för medverkan och önskade lycka till i det fortsatta 
arbetet med Åbys utveckling.
Efter informationen inleddes årsmötesförhandlingarna.                                                                        

§1. Öppnande.
Ordförande Berth Ottosson öppnade årsmötet med cirka 40 medlemmar närvarande.

§ 2. Val av ordförande för årsmötet.
Styrelsen föreslog Bengt Hammarberg som mötesordförande.
Beslutades enligt förslaget.

§ 3. Val av sekreterare för årsmötet.
Styrelsen föreslog Lars-Olov Pettersson till mötessekreterare.
Beslutades enligt förslaget.

§ 4. Fastställande av dagordningen.
Beslutades fastställa dagordningen.

§ 5. Val av två justerare tillika rösträknare.
Föreslogs Tony Löfqvist och Tommy Gustafson som justerare.
Beslutades enligt förslagen.

§ 6. Justering av röstlängd.
Föreslogs att deltagarlista justeras och utgör röstlängd i de fall omröstning kommer att genomföras.
Beslutades enligt förslaget.
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§ 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. Behandling av styrelsens och revisorernas berättelse.

a) Verksamhetsberättelsen.
Verksamhetsberättelsen har funnits utlagd på hemsidan, tillgänglig på hästägarläktaren samt på 
mötet. Verksamhetsberättelsen ansågs föredragen.
Beslutades godkänna verksamhetsberättelsen.

b). Ekonomisk redovisning.
Bokslut och balansräkning har funnits utlagd på hemsidan, tillgänglig på hästägarläktaren samt på 
mötet och ansågs föredragen.
Beslutades godkänna den ekonomiska berättelsen.

§ 9. 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, årets resultat ett underskott på 9 810 kronor 
samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§ 10. Fastställande av arvoden.
Föreslogs oförändrat 62000 kronor varav revisorerna och valberedningen erhåller 500 kronor 
vardera och övrigt till styrelsens förfogande.
Beslutades enligt förslaget.

§ 11. Val av ordförande (1 år)
Valberedningens föredragande Stig Fredriksson föreslog omval av Berth Ottosson som 
ordförande på ett år.
Beslutades enligt förslaget.

§ 12. Val av ledamöter i styrelsen jämte suppleanter

a) Val av tre styrelseledamöter (2 år)
Valberedningen föredragande föreslog omval av Bengt Bååw och Christina Johnstone samt 
nyval av Eva Kjellman på två år. 
Beslutades enligt förslaget. 
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b). Val av två styrelsesuppleanter (1 år)
Valberedningens föredragande föreslog omval av Henrik Olsson samt nyval av Bengt Helgesson 
på ett år.
Beslutades enligt förslaget.

§ 13. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter (1 år)
Valberedningens föredragande föreslog omval av Anders Johnsen och Tommy Gustafson som 
revisorer på ett år.
Beslutades enligt förslaget.

Valberedningens föredragande föreslog omval av John-Åke Byström och Sverre Gustafson som 
revisorssuppleanter på ett år.
Beslutades enligt förslaget.

§ 14. Val av ledamöter och suppleanter till RST:s fullmäktige.
Beslutades hänskjuta frågan till styrelsen.

§ 15. Val av tre ledamöter till valberedning.
Beslutades att omvälja Bengt Bååw, Stig Fredriksson och Leif Jacobsson till ledamöter i 
valberedningen.

§ 16. Fastställande av medlemsavgifter.
Berth Ottosson föredrog styrelsens förslag att medlemsavgiften för 2017 skall vara oförändrad 300
kronor per år.
Beslutades enligt förslaget.

§ 17. Från styrelsen hänskjutna frågor.
Inga sådana frågor förelåg till behandling.

§ 18. Från medlemmar anmälda frågor.
Inga sådana frågor förelåg till behandling.

§ 19. Övriga frågor.
Lars-Olov Pettersson rapporterade om RST:s planerade organisationsöversyn. Ett 
diskussionsunderlag kommer att föreläggas nord- och sydträffarna i augusti och utredningens 
slutförslag kommer att gå på remiss till föreningarna under perioden december till februari och 
beslut fattas på RST:s årsmöte 2017.

Berth Ottosson informerade om det så kallade Pokalåret vilket kommer att ge sporten 300 nya 
miljoner 2018 varav 270 miljoner tillfallet travsporten. Utfallet är en konsekvens av gjorda 
investeringar under en treårsperiod 2015 – 2017 för att vända den vikande spelutvecklingen. 
Prognoser och utfall visar att målen kommer att nås.

Bert Ottosson informerade om den pågående Spelutredningen som tillsatts och som kommer att 
lägga fram underlag och förslag så att en ny lagstiftning på spelområdet kan tas av riksdagen och 
vara klar under år 2018. Förändringarna syftar till att skapa neutralitet på spelområdet vad gäller 
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regler och skatter och spelföretagen skall licensieras.

§ 20. Avslutning.
I anslutning till mötets avslutning framförde föreningens ordförande Berth Ottosson 
medlemmarnas uppskattning och ett varmt tack till Bosse Lundqvist som med årsmötet avgår ur 
styrelsens efter många års förtjänstfulla insatser för föreningen.
Mötesordföranden Bengt Hammarberg förklarade årsmötet avslutat varvid föreningens ordförande
Berth Ottosson tackade mötesordföranden Bengt Hammarberg för väl genomfört uppdrag.

Lars-Olov Pettersson Bengt Hammarberg
Mötessekreterare Mötesordförande

Tony Löfqvist Tommy Gustafson
Justerare Justerare


