Styrelsemöte
Datum:

10 januari 2019

Tid:

17.30 - 21.00

Plats:

Hästägareläktaren Åby

Paragraf nr:

1 - 12

Närvarande:

Benny Björkman
Bengt Bååw
Bengt Helgesson
Eva Kjällman
Henrik Olsson
Lars-Olov Pettersson
Jessika Sjöberg

§1

Öppnande
Ordförande Lars-Olov Pettersson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§2

Dag- och arbetsordning
Beslutades att fastställa dag- och arbetsordning.

§3

Val av sekreterare och justerare
Beslutades att välja Jessika Sjöberg till sekreterare och Benny Björkman till justerare.

§4

Föregående mötesprotokoll

.

Mötesprotokollet från den 12 december 2018 gicks igenom och beslutades att lägga till
handlingarna.

§5

Rapporter
a) Travhästägarna
Henrik Olsson rapporterar från Travhästägarna. Linn Andersson slutar som administratör
och Runar Johansson från Arvika tar vid. Åby Travhästägareförening får hjälp av
Travhästägarna med hästägareregister för medlemsrekrytering.
Beslutades att godkänna rapporten.
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b) Travsällskapet
Lars-Olov Pettersson rapporterar från Sällskapet. Åby har under 2018 tappat i antal
besökare vilket kan bero på att det till stor del varit en byggarbetsplats. Däremot har
intäkterna ökat.
Ladugårdsinrede – serien får dubbelt så många lopp 2019.
Beslutades att godkänna rapporten.
c) Ekonomisk rapport
Eva Kjällman rapporterar om resultat och balansrapport för 2018.
Beslutades att godkänna rapporten.
d) Hästägaredagen 2019
Lars-Olov Pettersson rapporterar. Hästägaredagen 2019 är bokad till den 15 augusti
(torsdagen efter Åby Stora Pris) vilket är en V5-dag.
Beslutades att godkänna rapporten.
e) Hästägareläktaren
Bengt Bååw rapporterar. Lyon byggs om och den 25 april är det klart med den nya
restaurangen. Önskemål om framtida serveringsutbud på Hästägareläktaren, hämtat från
enkäten på hästägareläktaren. Önskemål har redovisats vid en överläggning med ledningen
för Åbys ansvarige för restaurangverksamheten. Även ansvar och rutiner för städet av
Hästägareläktaren framöver har tagit upp och skall åtgärdas.
Beslutades att godkänna rapporten.
f)

Integritetspolicy GDPR
Lars-Olov Pettersson rapporterar. Christina Johnstone har i årets medlemsbrev skrivit in en
kort text om GDPR. I övrigt hänvisas till hemsidan om man vill ha mer information.
Beslutades att godkänna rapporten.

g) Övriga rapporter
Henrik Olsson rapporterar. Om man värvar en ny medlem till föreningen är det inte längre
möjligt att få ett presentkort på ATG då det nu krävs att man måste uppvisa legitimation vid
spel.
Beslutades att godkänna rapporten.
§6

Årets Hästägare och Månadens Hästägare

.
.

Bengt Helgesson och Lars-Olov Pettersson rapporterar. Årets Hästägare utses av Åby efter
samma regler som för övriga kategorier. Åby Hästägareförening delar ut priset på Åbys
Travgala.
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.
.
.

Ett nytt hederspris, Årets Hästägareprofil instiftas av Hästägareföreningen. Priset ges till den
som på något sätt gjort en extraordinär insats för Åby och travet. Vinnaren utses av föreningen
och kommer att delas ut för första gången den 2 februari i samband med V75-tävlingarna på
Åby. Beslutas enligt förslagen om Årets Hästägare och Årets Hästägareprofil.
Den 2 februari kommer Åby Hästägareföreningen också få ett lopp under V75-finaldagen.
Månadens Hästägare fortsätter som förut i föreningens regi. Under januari och februari
kommer korgar att delas ut. Förutsättningarna att därefter återgå till hederspriser i form av
presentkort på restaurangen undersöks.
Beslutades att godkänna rapporten.

§7

Bordlagda frågor den 12 december
a) Sportfrågor
Benny Björkman påvisar att det behövs ett förenklat sätt att bli delhästägare och att vi
behöver arbeta med frågan.
Beslutades att frågan om förenklat hästägande tas upp på Travhästägarnas
ordförandekonferens 16 januari samt på Åbys Sportgrupp.
Beslutar att Hästägareföreningens Sportgrupp träffas den 23 januari kl. 17 för att förbereda
frågor och förslag till mötet med Åbys Sportgrupp den 31 januari.
b) Medlemsrekrytering och medlemsvård
Jessika Sjöberg tar upp tre förslag till att börja med:
¤ Stort utskick till hästägare inom regionen (med viss hjälp av Travhästägarna).
¤ Titta igenom Åbys tävlingsprogram och uppvakta hästägare med starthäst (tillhörande
Åby) som inte redan är medlemmar, samt överlämna välkomstbrev och information.
¤ Finnas med på utbildningsdagar som bl.a. Åby Travskola anordnar och där få några
minuter att ge information om föreningen till deltagarna.
Beslutar att prova dessa
c) Information
Jessika Sjöberg berättar att facebooksidan nu har 220 följare men enskilda inlägg har haft
över 550 besökare. Inbjudningar till sidan fortsätter. Önskan om att information om
föreningens facebooksida kan stå med i våra utskick tas upp. Benny Björkman undrar om
det inte går att ha en länk från hemsidan till facebooksidan.
Henrik Olsson frågar om instagram och den har ännu inte startat men hoppas komma igång
inom kort.
d) Strategi och aktivitetsprogram
Beslutades att Henrik Olsson gör en översyn av aktivitetsprogrammets aktualitet.
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e) Samarbeten och kontakter
Lars-Olov Pettersson föreslår att vi minst en gång per år har överläggningar med Åbys
ledning och Åby B-tränar och Montéförening 1 gång per år.
Beslutades enligt förslaget.
§8

Verksamhetsplan 2019

Lars-Olov Pettersson redovisade förslag till Verksamhetsplan och ansvarsområden för 2019. Planen
behandlar ekonomi och administration, informationsfrågor, Hästägarefrågor, Hästägareläktaren,
sportfrågor samt medlemsrekrytering och medlemsvård. Planen behandlar också projekten
Hästägaredagen och Stadgeöversyn.
Beslutades att fastställa planen för Verksamhets- och ansvarsområden inom styrelsen.
§9

Arbetsgrupp för stadgeöversyn

Lars-Olov Pettersson föreslår att en arbetsgrupp bestående av Bengt Hammarberg, Eva Kjällman,
Jessika Sjöberg och Henrik Olsson får i uppdrag att se över grunderna för medlemskap och i samband
därmed möjlighet till stöd- och familjemedlemskap. Eventuella behov av stadgeförändringar
redovisas.
Beslutades att godkänna förslaget.
§ 10 Ordförandekonferens
Frågor som aktualiserats inför Travhästägarnas ordförandekonferens diskuterades.
Beslutades att Lars-Olov Pettersson tar upp frågan om förenklat hästägande vid konferensen.
Vidare diskuterades möjligheterna till ett samarbete med till Åby närliggande banor om fasta
propositioner för bra matchning av hästarna.
§ 11 Nästa styrelsemöte
Beslutades att nästa styrelsemöte hålls onsdagen den 13 februari kl 17.30
§ 12 Övriga frågor och avslutning
Inga övriga frågor. Lars-Olov Pettersson tackar för ett aktivt möte.
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-------------------------------------------------Jessika Sjöberg
Mötessekreterare

------------------------------------------------------

---------------------------------------------------

Lars-Olov Pettersson
Mötesordförande

Benny Björkman
Justerare
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