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Styrelsen mm. 

Under året har styrelsen haft 12 protokollförda sammanträden. Samtliga protokoll finns 

inlagda på föreningens hemsida samt är tillgängliga i en pärm på Hästägareläktaren. 

 

Under verksamhetsåret har styrelsen bestått av: 

 

Ordförande  Berth Ottosson                                                                                                                           

Vice ordförande  Peter Kling                                                                                                                    

Sekreterare  Christina Johnstone                                                    

Bengt Bååw 

Eva Kjällman 

Eva Lotta Risedal                              

  Henrik Olsson 

Suppleant  Bengt Helgesson 

 

Revisorer  Anders Johnsen 

  Tommy Gustafsson 

Revisorssuppleanter John-Åke Byström 

  Sverre Gustafsson 

 

Valberedning. Bengt Bååw 

  Lars-Olov Pettersson 

  Anders Johnsen 

 

Medlemmar 

Åby Travhästägareförening hade vid årets utgång 351 medlemmar vilket innebär en 

ökning med 6 medlemmar sedan årets början. Riktade utskick gjordes under våren till 

hästägare för att värva flera medlemmar. Detta resulterade i 38 nya medlemmar.  Samtidigt 

var det 32 som valde att lämna föreningen.  

 

Representation. 

Åbys sportkommitté 

Inom Åby har bildats en sportkommitté, bestående av ledamöter från A- och B-tränarförening, 

amatörförening, hästägareförening och travskolan samt sportavdelningen, som löpande skall 

behandla sportfrågor och därmed sammanhängande frågor. Hästägareföreningens 

representanter i Sportkommittén har varit fram till årsmötet Eva-Lotta Risedal och Lars-Olov 

Pettersson och därefter Peter Kling och Eva Lotta Risedal. Under året har endast ett fåtal 

möten hållits i gruppen. Sammankallande är sportchefen. 

 

Travhästägarna 

Riksförbundet Sveriges Travhästägare (RST) bytte namn vid årsmötet 2017 och heter nu 

Travhästägarna. Berth Ottosson har ingått i Travhästägarnas styrelse fram till den 

extrastämma som hölls i november med anledning av att Ordförande Anders Jonsson valde 
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avgå. att Vid detta möte ersattes Berth Ottosson med Henrik Olsson från Åby.  Ny ordförande 

i Travhästägarna på detta extramöte blev Mikael Melefors från Umeå. 

 

 

RST:s årsmöte  

På RST:s årsmöte i Hästsportens Hus Stockholm den 27 april deltog som ombud Berth 

Ottosson, Lars-Olov Pettersson, Peter Kling och Bengt Helgesson. 

 

Sydträffen  

Årets Sydträff arrangerades av vår förening efter det att Mantorps hästägareförening backat 

ur. Mötet avhölls på Scandic Hotell i Mölndal där representanter för nästan samtliga 

hästägareföreningar i södra halvan av landet deltog och stora delar av vår styrelse från Åby 

Travhästägäreförening. Framtiden ekonomiska villkor för hästägarna var en livligt diskuterad 

fråga liksom hur Travhästägarna på riks skall göra för att alla hästägare och föreningar skall 

finnas i organisationen. 

 

Året som gått 

Till Årets hästägare 2017 utsågs Christina och Mats Olsson med familj och hyllades på Åbys 

travgala den 10 februari 2018.  

 

Månadens hästägare. Under året har Hästägareföreningen tillsammans med Agria varje 

månad korat månadens hästägare. Månadens hästägare har fått hederspriser och 

uppmärksamhet i vinnarcirkeln, presenterats i Åbyprogrammet och på tavlor i Marmorhallen 

samt presentkort att användas i Pegasus. Utmärkelsen har gått till den under månaden 

vinstrikaste hästägaren på Åby. 

 

Hästägareläktaren och Vinnarhörnan. 

Vid V75-tävlingarna under året har ägarna till vinnande hästar inbjudits till 

Hästägareläktarens vinnarhörna och där uppmärksammats och bjudits på bubbel. 

Verksamheten 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 18 april i Goop-salen på Åby med cirka 40 medlemmar 

närvarande. Förutom de sedvanliga årsmötesförhandlingarna medverkade ST:s ordförande 

Hans Ljungqvist och gav en aktuell information om spelutredningen som skall träda i kraft 

under 2019 om allt går enligt planerna. 

 

Strategiplan 2018 - 2020 

Under hösten har styrelsen arbetat aktivt med en omvärldsanalys av sporten. I arbetet med att 

ta fram en ny strategiplan har förutom styrelsen, även Gerry Corman och Sten-Åke Bohlin 

varit engagerade med konkreta förslag. 

 

 

Höstmötet genomfördes den 16 oktober i Goop-salen på Åby med cirka 30 medlemmar 

närvarande. På mötet deltog ST:s generalsekreterare Johan Lindberg och redovisades aktuella 
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frågor inom ST som påverkar hästägarna, såsom spelutredning och ”Pokalår”. Åbys nya VD 

Johan F. Lundberg presenterade sig också med aktuell ställning inom Åby gällande 

byggnationer. 

 

Överläggningar och träffar med Åby. 

Under året har flera träffar hållits med ledningen för Åby för att diskutera praktiska frågor och 

aktiviteter med utgångspunkt i hästägarnas intressen.  

 

 

Informationsverksamheten. 

Skriftlig information har gått ut i anslutning till års-och höstmötet liksom vid årsskiftet. 

Information om aktuella frågor liksom olika kontaktuppgifter publiceras löpande på 

föreningens hemsida. Cirka 170 medlemmar är för närvarande anslutna till föreningens 

informationsregister via mail. Under året har mailmeddelande gått ut med information om 

aktuella händelser. Därutöver anslås information på Hästägareläktaren samt på föreningens 

anslagstavla i stallarna. 

 

 

 

Läktarträffar. 

Under året har så kallade Läktarträffar genomförts en gång i månaden med uppehåll mitt i 

sommaren. Under en timma i anslutning till travtävlingarna informerar styrelsen om aktuella 

frågor och deltagarna ges möjlighet att ta upp nya frågor. 

 

 

Resor. 

Den 9 april genomfördes en medlemsresa med besök hos Inge Carlsson Istorp, uppfödare av 

Töllhästarna samt på Broline stuteri i Svenljunga med mellanliggande lunchuppehåll. Under 

året har samarbete genomförts med B-tränarföreningen och Cab-resor. Det innebar att B-

tränarföreningens endagars bussresor till Copenhagen Cup i Köpenhamn och Oslo GP i Oslo 

var öppna för föreningens medlemmar. Vidare innebar samarbetet med Cab-resor att ett 25-tal 

medlemmar deltagit i resan till Paris och Prix D`Amerique i januari 2017. 

 

 

Team 

Under året har Uncle Töll köpts från Inge Carlsson, en ettårig hingst efter Bear Summit, som 

sålts i 20 andelar. Uncle Töll är sedan den 1 september i träning hos André Eklund. Försök 

gjordes också med en andra Teamhäst med då intresset inte var stort avbröts detta. 

 

 

Ekonomi. 

Föreningens ekonomi hänvisas till resultat och balansräkning, men verksamheten har under 

året gått med ett ekonomiskt underskott på 15 177 kronor. 
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Avslutning. 

Nu tar vi nya tag och ser fram emot ett nytt spännande travår. 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 26 februari 2018 

 

 

Berth Ottosson Eva-Lotta Risedal Christina Johnstone 

 

 

 

Bengt Bååw  Eva Kjällman Peter Kling 

 

 

Bengt Helgesson Henrik Olsson   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


