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Datum:

24 januari 2017

Tid:

kl. 17.00 – 19.30

Plats:

Hästägareläktaren

Paragraf nr:

1 - 14

Närvarande:

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

Frånvarande:

Henrik Olsson

§1

Öppnande.
Berth Ottosson förklarade styrelsemötet öppnat.

§2

Dagordning.
Beslutades fastställa dagordningen.

§3

Justerare.
Beslutades utse Bengt Bååw att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§4

Föregående mötesprotokoll.
Protokollet från styrelsemötet den 13 december gicks igenom varefter det lades till
handlingarna.

§5

Ekonomi
Hittills har 155 betalat in årets medlemsavgift.
Eva Kjällman har tagit över ekonomin.
Beslutades att avtacka Sonja Jocheim på årsmötet.
Beslutades att godkänna rapporten.
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§6

Nya medlemmar
Eva Kjällman redovisar att föreningen fått 18 nya medlemmar.
Värvarkampanjen fortsätter. De som värvar en ny betalande medlem erhåller en trisslott.
Beslutades att välja in samtliga 18 nya medlemmar i föreningen.

§7

Rapporter
a) Hästägaredagen
Berth Ottosson och Lars-Olov Pettersson rapporterar från dagens möte med Jon Walter
Pedersen och Kristoffer Jakobsson samt Kent Jellmund. Förslag finns att genomföra
hästägaredagen under Konungapokalsdagen, dvs på en V75 dag. Denna genomförs den 13
maj.
Andra förslag var att göra om hästägareläktaren denna dag till ett hästägarecentrum.
Uppfödare skall kontaktas för att visa upp hingstar, tränare marknadsföra sina hästar osv.
Lars-Olov Pettersson redovisar att marknadsavdelningen tar fram en affisch att redovisa på
anslagstavlorna där det framgår vilka förmåner man har som hästägare på Åby.
Beslutades att godkänna rapporterna.
Beslutades att Lars-Olov Petterson skickar ut en lista på de aktiviteter som diskuterats på
ovanstående mötet, för komplettering.
Beslutades att var och en lämnar förslag till Lars-Olov Pettersson och Eva-Lott Risedal att
ta med till sportgruppen den 16 februari
Beslutades att vi fortsätter diskussionen och tar beslut om aktivieter under hästägaredagen
på nästa styrelsemöte.
b) RST
Berth Ottosson rapporterar om vilka frågor som RST vill prioritera att driva under det
kommande året. Bland annat vill RST höja priserna på finalerna samt att boxhyrorna tas
bort. Vidare att det är årsmöte i RST den 27 april. Valberedning redovisar sitt förslag i slutet
av mars.
Beslutades att godkänna rapporterna.
c) ÅTS
Berth Ottosson rapporterar att arbetet är på gång att rekrytera ny VD till Åby. Redan innan
annonserna kom ut har det inkommit 30 sökande. Robert Bergh har fått prövningstillstånd
på sina hagar. Diskussioner förs att avveckla Balltorp inom en tvåårsperiod, då kommunen
skrinlagt planerna på att flytta ridanläggningen från Gunnebo till Lunnagård.
Beslutades att godkänna rapporten
d) Sportgruppen
Lars-Olov Petterson och Eva-Lotta Risedal rapporterar att de har begärt från Åby att
redovisa hur mycket prispengar som omfördelas och hur mycket prispengar som kommer att
finnas under 2017.
Det finns ett förslag om en andelshäst för Åby a la´Danmark. Vilka aktiviteter kan utifrån
detta förslag genomföras tillsammans med hästägareföreningen? Vad händer när de tio
månaderna är över? Dessa och flera frågor redovisas vid nästa möte.
Beslutades att godkänna rapporten.
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e) Hästägareläktaren
Eva-Lotta Risedal och Bengt Bååw rapporterar att de själva har städat hästägareläktaren.
Charles Petersen har slutat som läktarvärd. Leif Jacobsson tar över värdskapet. I detta
uppdrag ligger bland annat att hämta startlistor, strykningar, program etc till läktaren.
Beslutades att avtacka Charles Petersen på årsmötet.
Beslutades att godkänna rapporten.
f) Vinnarhörnan
Nästa vinnarhörna genomförs den 4 februari. Vid förra V75 kom fyra av sju vinnare upp till
vinnarhörnan. Berth ordnar bubbel till nästa gång. Bengt Bååw, Bengt Helgesson och Eva
Kjällman delar ut bubbel och boken om Åby 80 år.
Beslutades att godkänna rapporten.
g) Läktarträff
Bengt Bååw och Lars-OLov Pettersson tar hand om morgondagens (25/1) läktarträff
§8

Aktivitetsprogram 2017
Lars-Olov rapporterar att arbetet med att uppdatera programmet är på gång och kommer att
redovisas till nästa styrelsemöte.
Beslutades att bordlägga Aktivitetsprogram till nästa styrelsemöte.

§9

Remissvar RST organisationsutveckling
Remissvaret ska vara inne den 15.e februari. Uppmaning till var och en i styrelsen att skicka
in sina synpunkter till Christina Johnstone senast den 8 februari.
Beslutades att Christina Johnstone sammanställer inkomna synpunkter.

§ 10

Årets hästägare
Förslag att köpa Mannerströms stekpanna till Årets Hästägare. I denna graveras in ”Årets
Hästägare 2016”. ”Åby” står undertill.
Beslutades att Eva-Lotta Risedal ombesörjer inköp och gravering.
Beslutades att Berth Ottosson delar ut detta pris med en hög och tydlig motivering.

§ 11

Medlemsresa 9 april
Årets medlemsresa går till Inge Karlsson i Istorp samt Broline i Svenljunga.
Beslutades att Berth Ottosson och Lars-Olov Pettersson kontaktar Inge Karlsson och
Broline.
Beslutades att Christina Johnstone kontaktar Gästhuset och Kinna Golfbana för ett
prisförslag på lunch klockan 12.00 för mellan 50 – 60 personer.
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§ 12

Årsmöte 18 april
Vore intressant med någon som pratar om spelutredningen. Redovisning av
aktivitetsprogrammet bör även finnas på programmet. Vi bör undersöka om det är möjligt att
grilla på utsidan.
Beslutades att Berth Ottoson kontaktar Ljungkvist som föreläsare.
Beslutades att lägga fast årsmötes programmet på nästa styrelsemöte.

§ 13

Info till hästägare från A-tränare på Åby
Hur kan vi samarbeta med A-tränaren med information och samtidigt generera nya
medlemmar? Förslag att förmedla information via vår hemsida.
Beslutades att Berth Ottoson kontaktar André Eklund och erbjuder en länk/information på
ÅTHF hemsida till Eklunds hemsida. Detta till en kostnad av 1500 sek, inklusive
medlemsskap i hästägareföreningen.
Beslutades att Berth Ottoson tillskriver Hans Adler om hästägareföreninens ambition att
öka samarbetet mellan hästägare och tränare.
Beslutades att Christina Johnstone redovisar ett förslag på hur detta kan göras på hemsidan.

§ 14

Mötets avslutande
Berth Ottosson tackade för konstruktiva inlägg och förklarade mötet avslutat.

Christina Johnstone
Sekreterare
__________________________________________
Berth Ottosson
Ordförande

Bengt Bååw
Justerare

__________________________________ ____________________________________

