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§ 44 Öppnande
Ordföranden Berth Ottosson förklarade sammanträdet öppnat.

§ 45 Dagordning
Beslutades att fastställa dagordningen

§ 46 Sekreterare
Beslutades utse Eva-Lotta Risedal att föra dagens protokoll.

§ 47 Justerare
Beslutades utse Peter Kling att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 48 Föregående mötesprotokoll.
Föregående styrelseprotokoll gicks igenom varefter det lades till handlingarna.

§ 49 Ekonomi
Eva Kjällman redogjorde för föreningens ekonomi och revisorernas förslag till 
förbättringsåtgärder.
Beslutades att Eva Kjällman tittar på olika alternativ av ett kontokort för föreningen.
Beslutades att åtgärda enligt revisorernas förslag
Beslutades att Berth Ottosson kontaktar Hans-Göran Johansson och bjuder in honom till   

            nästa styrelsemöte den 7 juni.

§ 50 Medlemmar
Eva Kjällman rapporterar att det finns 34 medlemmar som ännu ej betalt för 2017
Beslutades att skicka ut en sista påminnelse om medlemskap
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§ 51 Hemsidan
De nya ansvarsområdena måste uppdateras på hemsidan
Beslutades att Christina Johnstone uppdaterar hemsidan

§ 52 Uppdatering av aktivitetsprogrammet
Gerry Korman och Sten Bohlin är utsedda att komma med förslag på utveckling av 
föreningens aktivitetsprogram:
Beslutades att Berth Ottosson ger dem ett underlag att arbeta utifrån.
Beslutades att förslag på uppdatering redovisas på mötet den 8 augusti.

§ 53 Hästägarteam
Berth Ottosson redovisar ett förslag på hästägareteam där de två teamen består av 25 andelar
vardera. André Eklund är tränare. Easy KB sköter ekonomin.
Beslutades att Berth Ottosson gör klart med Inge Carlsson och André Eklund med allt runt 

            teamen och att skicka ut information till föreningens medlemmar samt till Team Lyon.

§54 Rapporter
a) RST
Berth Ottosson och Peter Kling rapporterar från RST:s årsmöte
Beslutades att godkänna rapporten

b) ÅTS
Berth Ottosson rapporterar att publiken till Åby har ökat med 20 procent under första 

            kvartalet.
Johann F Lundberg, har anställts som ny vd på Åby.
Beslutades att godkänna rapporten

c) Vinnarhörnan
Beslutades att värdarna i vinnarhörnan skålar alkoholfritt.
Beslutades att Bengt Bååw ordnar en hylla till Breeders Crown pokalen i vinnarhörnan.

d) Läktarträff
Beslutades att Bengt Båååw och Berth Ottosson ansvarar för läktarträffen

e) Sammankallande till valberedningen
Beslutades att Bengt Bååw är sammankallande till valberedningen

§ 55 Ersättningar till styrelsen
Beslutades att det krävs närvaro på minst sex styrelsemöten för full ersättning.

§ 56 Nästa möte
Beslutades att hålla nästa styrelsemöte den 7 juni kl.17.00.

§ 57 Avslutning.
Då inga övriga frågor förelåg till behandling avslutades sammanträdet.
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____________________________________
Eva – Lotta Risedal
vid protokollet

____________________________________ _________________________________
Berth Ottosson Peter Kling
Ordförande Justerare

    


