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Minnesanteckningar från höstmötet 2013.

Datum:

30 oktober 2013

Tid:

kl.18.45 – 20.30

Plats:

Goop-salen, Åby

§1. Öppnande.
Efter en gemensam måltid kl.18.00 i Lyon öppnade ordförande Berth Ottosson mötet i Goopsalen kl.18.45 med att hälsa de cirka 40 medlemmarna välkomna varvid han vände sig särskilt
till den nye Åbytränaren Jim Oscarsson som inbjuden talare.
§2. Åbytränaren Jim Oscarsson.
Jim Oscarsson som är Åbytränare från den 15 oktober berättade om sin tid som tränare i
nordamerika. I Team Oscarsson ingår förutom Jim och Susanne också sonen Kevin och
dottern Natalie. Planen var ursprungligen att prova i Amerika ett år men det blev två mycket
framgångsrika år innan man beslutade sig för att flytta hem igen.
Jim berättade om inriktningen på träningen i Amerika. Även om tävlingsmöjligheterna för
äldre hästar utvecklas så är huvuddelen av travet inriktat på unghästtävlande med 2 och 3åringar. Det innebär att träningen i hög grad bygger på talang och snabbhet för att komma ner
i tider. Många av hästarnas tävlingskapacitet skall räcka i två år jämfört med vår mer
långsiktiga inriktning. Kostnaden att hålla häst ligger på cirka 18-20 000 kronor i månaden
och till det kommer betydande insatser till så kallade stakes/insatslopp och serier.
Team Oscarsson hade stora framgångar i USA och vann redan första året, 2012, USA:s största
tvååringslopp Kentucky Futurity med Aperfectyankee som också i år som treåring var fyra i
Hambletonian. Aperfectyankee är med bland de hästar som Oscarssons har med från USA och
han kommer att satsa på fyraåringslopp som exempelvis Kungapokalen nästa år.
Team Oscarsson gör nu en satsning i västsverige och Åbyregionen och har cirka 25 hästar i
träning i utgångsläget. Två andelshästar är utannonserade dels ”tjejhästen”  Cool  Action  som  
säljs i 50 andelar och Far Far Away som säljs i 20 andelar. Team Oscarsson har en modern
och aktuell hemsida och adressen på nätet är www.oscarssonracingstable.com.
Jim Oscarssons medverkan och information mötte stort bifall och Berth Ottosson tackade Jim
och Susanne Oscarsson för medverkan, hälsade team Oscarsson välkommen till Åby och
önskade stor framgång.
§3. Aktuella frågor.
Åby Framtid
Lars-Olov Pettersson rapporterade om projektet Åby Framtid som nu är igång. Den 16
oktober hade de sex arbetsgrupperna, sporten, publik och service, öppet sällskap och
föreningar, information och media, ungdomsverksamhet och nya verksamheter, en gemensam
upptakt. Grupperna skall vara klara med sina idéer och förslag den 15 maj varefter ett
samredigerat förslag går på remiss. Därefter blir det behandling i Åbys styrelse och beslut på
sällskapets höstmöte 2014. Alla som är intresserade kan delta i någon grupp alltefter intresse
och på så sätt medverka till att forma ett offensivt och starkt Åby inför framtiden.
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Spelutveckling.
Berth Ottosson rapporterade att spelutvecklingen har fortsatt att backa under 2013 men synes
nu plana ut. Till och med vecka 45 har spelet minskat med 2,5 procent under 2013. För Åbys
del avviker mönstret och spelet har ökat med 1,6 procent varav hela ökningen ligger på
internetspelet medan spelet på banan och hos ombuden minskar.
ST:s förhandlingar med staten.
Peter Kling rapporterade om förhandlingarna mellan travsporten och staten om ett nytt avtal.
Avtalet har tidigare förlängts tre månader och löper ut den 31 oktober. Nuvarande avtal
bygger på att ATG har ensamrätt på spel på hästar men har då ett antal regler och restriktioner
att följa och betalar en totoskatt som markant överstiger vad som gäller i omvärlden. Den nya
tekniken  har  i  realiteten  satt  monopolet  ur  spel  samtidigt  som  ”pålagorna”  på  ATG  och  
sporten kvarstår medan konkurrenterna inte har samma begränsningar och inga bidrag till
varken stat eller sport. Denna situation har skapat problem i konkurrensen med andra aktörer
och vikande omsättning för ATG. Förstahandskravet i avtalsförhandlingarna är samma regler
som konkurrenterna och minskade pålagor på ATG. Förhandlarna står långt ifrån varandra
men kraven från sporten är entydiga om ett nytt avtal skall skrivas på.
Rättsskyddsförsäkring.
Berth Ottosson rapporterade att avtalet med If försäkringsbolag om rättsskyddsförsäkring
sagts upp. Endast fem, varav Åby är en, av RST:s 27 föreningar har tecknat försäkringen.
Uppsägningen innebär att försäkringen inte gäller efter årsskiftet. RST undersöker
möjligheterna/villkoren för en fortsatt försäkring. I de fall Åbyföreningen skall ansluta sig till
en sådan om den blir av kommer i så fall att tas upp på årsmötet.
§ 4. Avslutning.
Då inga övriga frågor förelåg till behandling förklarade Berth Ottosson mötet avslutat.

Lars-Olov Pettersson
Sekreterare

Berth Ottosson
Mötesordförande

