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Styrelsen
Under året har styrelsen haft 11 protokollförda sammanträden. Samtliga protokoll finns
inlagda på föreningens hemsida samt tillgängliga i en pärm på Hästägareläktaren.

!

Under verksamhetsåret har styrelsen bestått av:
Ordförande
Berth Ottosson
Vice ordförande
Lars-Olov Pettersson
Sekreterare
Christina Johnstone
Bengt Bååw
Peter Kling
Bo Lundqvist
Eva Lotta Risedal
Suppleanter
Henrik Olsson
Sören Knopp t.o.m 21 september

!

Valberedning.

!

Bengt Bååw
Stig Fredriksson
Leif Jakobsson

Medlemmar
Åby Travhästägareförening hade vid årets utgång 413 medlemmar. Det innebär en minskning
med 42 medlemmar under året.

!

Representation.
Åbys propositionskommitté
I propositionskommittén har Gert Lundqvist varit föreningens representant.

!

RST
Berth Ottosson har ingått i RST:s styrelse.
Lars-Olov Pettersson har ingått i RST:s valberedning.

!

RST:s årsmöte
På RST:s årsmöte i Hästsportens Hus Stockholm den 9 april deltog som ombud Berth
Ottosson, Lars-Olov Pettersson, Bengt Bååw och Sören Knopp.

!

Sydträffen
På Sydträffen för samtliga travhästägareföreningar från Solvalla och söderöver den 24-25
oktober på Jägersro/Malmö deltog Berth Ottosson, Lars-Olov Pettersson, Christina Johnstone,
Peter Kling och Eva Lotta Risedal.

!

Storbanegruppen.
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Storbanegruppen består av representanter för hästägareföreningarna på Jägersro, Solvalla och
Åby. Under året hållits ett möte på Åby den 31 juli där Berth Ottosson, Lars-Olov Pettersson,
Henrik Olsson, Bengt Bååw, Bo Lundqvist och Sören Knopp deltog från ÅTHF.

!

Året som gått
Storstadskampen.
Hästägarföreningarna på Åby, Solvalla och Jägersro har inom ramen för föreningarnas
storbanesamarbete beslutat att en gång per år anordna loppet Storstadskampen öppet för
hästar ägda av medlemmar i respektive hästägareförening. Fyra från vardera föreningen.
Storstadskampen 2014 arrangeras av Åby den 20 december i samband med V75-tävlingarna.
Förstapriset var 50 000 kronor och segraren erhöll vandringspris skänkt av Solvalla
hästägareförening till segrande hästs förening. Därutöver hederspris till segrande hästs ägare,
tränare, körsven och hästskötare samt hederstäcke till segrande häst. Loppet vanns av Mr
Simpsson, körd av Christoffer Eriksson, tränad och ägd av Johan Lejon. Vandringspriset
behålls ytterligare ett år av Skånska Travhästägareföreningen.

!

Till Årets hästägare 2014 på Åbytravets gala den 21 februari utsågs Stall Denco, Pia och
Bernd Denberger.

!

Månadens hästägare. Under året har hästägareföreningen tillsammans med Agria varje
månad korat månadens hästägare. Priset som förutom hederspriser och uppmärksamhet i
Åbyprogrammet, vinnarcirkel och på tavlor i Marmorhallen har bestått av en middag för två.
Utmärkelsen har gått till den vinstrikaste hästägaren på Åby.

!

Hästägareläktaren och Vinnarhörnan.
Under året har förbättringarna fortsatt på Hästägareläktaren. I övre delen av läktaren har en
Vinnarhörna inretts. Vid V75 tävlingar inbjuds hästägarna till vinnande häst till
Hästägareläktarens vinnarhörna och uppmärksammas och bjuds på champagne. Verksamheten
inleddes under SM-dagen och har rönt stor uppskattning bland hästägarna och ingår som en
del i arbetet med att lyfta fram hästägarna i samband med travtävlingarna.

!

Årsmötet genomfördes den 14 mars i Goop-salen på Åby med drygt 45 medlemmar
närvarande. Förutom de sedvanliga årsmötesförhandlingarna medverkade Hans Skarplöth,
VD för ATG, och berättade om strategier för utvecklingen av ATG och spelet på trav.

!

Extra medlemsmöte om Åby Framtid hölls den 12 augusti med cirka 25 medlemmar
närvarande. Mötet diskuterade arbetsgruppernas rapporter och riktlinjer för styrelsens
remissyttrande över Åby Framtid.

!

Höstmötet genomfördes den 21 oktober i Goop-salen på Åby med cirka 40 medlemmar
närvarande. Björn Damm från Solvalla hästägareförening och RST styrelse medverkade och
redovisade sin statistikrapport och kostnadsutveckling och intäkter för travhästar i olika
ålderskategorier. Föredraget följdes av en diskussion.

!

Åby Travhästägareförening!

Verksamhetsberättelse 2014!
Sida:
!3
Hästägaredagen arrangerades den 3 september. Förutom Hästägarloppet sponsrades ett antal
lopp.

!

Överläggningar och träffar med Åby.
Under året har flera träffar hållits med ledningen för Åby dels enskilt dels inom ramen för
Åby Forum för att diskutera praktiska frågor och aktiviteter med utgångspunkt i hästägarnas
intressen. Ett antal initiativ har tagits inom ramen för Åby Travsällskap. Bland annat har
företrädare för Hästägareföreningen motionerat om extra prispengar som kompensation för
tidigare neddragningar.

!

Strategiarbete.
I samband med styrelsens strategidagar inleddes arbetet med att se över och revidera
föreningens åtgärds-och aktivitetsprogram. Det nuvarande programmet fastställdes i
september 2012. Avsikten är att lägga fram ett reviderat handlingsprogram till höstmötet
2015.

!

Informationsverksamheten.
Under året har en ny hemsida tagits fram i samarbete med Sidmakar`n. Cirka 140 medlemmar
är för närvarande anslutna till föreningens inforegister via mail. Under året har 12
mailmeddelande gått ut med information om aktuella händelser. Därutöver anslås
regelmässigt information om aktuella händelser på Hästägareläktaren.

!

Åby Framtid.
Projektet Åby Framtid slutfördes under våren 2014 och rapporter redovisades från fem olika
arbetsgrupper. I början av augusti genomfördes ett extra medlemsmötet där de olika förslagen
diskuterades. Styrelsen lämnade ett remissyttrande över rapporterna den 18 augusti och finns i
sin helhet under rubriken ”Aktuellt” på hemsidan. Projektarbetet slutfördes på ett
framgångsrikt sätt med många aktiva medlemmar från Hästägareföreningen.

!

Ekonomi.
Verksamheten har under året gått med ett ekonomiskt underskott om 7292 kronor. Med
hänsyn till stora investeringar bland annat på Hästägareläktaren med ny serveringsdel och nu
senast har vinnarhörnan färdigställts. Underskott har budgeterats då en del av föreningens
kapital använts för åtgärderna. För år 2014 budgeterades ett underskott på 31000 kronor som
sålunda har kunnat begränsas till drygt 7000 kronor genom en stram ekonomi och att
kostnaderna för Sydträffen 2014 kommer att belasta 2015 på grund av sen fakturering.
Dessvärre fick vi inte in det sponsorunderlag vi önskade till 2014 års Hästägardag. Detta
parerades dock med att vi kunde begränsa våra kostnader runt denna dag vilket ledde till att
slutresultatet blev i linje med budgeteringen.

!

Avslutning.
Verksamhetsåret har varit händelserikt. Föreningen har i likhet med tidigare år varit aktiv i
debatten kring travets framtid. Projektet Åby Framtid har lagt fram förslag på viktiga förändringar
bland annat i syfte att stimulera och underlätta hästägandet. De senaste årens vikande spel synes
ha stabiliserat sig och ett offensivt program för att öka intresset för spel på hästar bildar
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utgångspunkt för ökade resurser till travet. Krav på att centrala prismedel skall utgå ograverat till
prispengar har fått gehör och krav på ytterligare medel till prispengar har drivits hårt från
Hästägareföreningen. Besked i dessa frågor förutses i samband med Åbys budget.

!Det har varit föreningens uppgift att så långt möjligt verka för att värna hästägarnas intresse

samtidigt som åtgärder måste till för att rusta sporten för framtiden. Genom att förverkliga krav
och förslag i Åby Framtid och verka för ett utvecklat regionalt samarbete kan travsporten och
engagemanget stärkas för att möta utmaningar och möjligheter. Förutsättningarna för en
framgångsrik och spännande verksamhet är goda om alla krafter samverkar för att främja och
utveckla vår gemensamma sport och Åby.

!!
Åby den 6 mars 2015
!
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___________________________________________________________________________
Berth Ottosson
Lars-Olov Pettersson
Christina Johnstone
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__________________________________________________________________________
Bengt Bååw
Peter Kling
Bo Lundqvist
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Eva Lotta Risedal
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_________
Henrik Olsson

