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Styrelsen 
Under året har styrelsen haft 12 protokollförda sammanträden. Samtliga protokoll finns 
inlagda på föreningens hemsida. 
 
Under verksamhetsåret har styrelsen bestått av: 
Ordförande  Berth Ottosson                                                                                                                           
Vice ordförande  Stig Fredriksson                                                                                                                       
Sekreterare  Lars-Olov Pettersson                                                   
Ekonomiansvarig Leif Andersson 
Övriga ledamöter Bengt Bååw 

Marlene Hammargren 
Bertil Knutsson (till och med 25 juni 2012)  
Bo Lundqvist (från och med 26 juni 2012) 

                             
Suppleant  Bo Lundqvist (till och med 25 juni 2012) 
Suppleant  Peter Kling 
 
Revisorer. 
Ordinarie 
Tommy Gustafsson. 
Anders Johnsén. 
Supleanter 
Jan Åke Byström 
Sverre Gustafsson 
 
Valberedning. 
Sören Knopp (sammank.) 
Kenth Eliasson 
Bengt Bååw  
 
Representation. 
Åbys propositionskommitté 
I propositionskommittén har Gert Lundqvist varit föreningens representant. 
RST styrelse 
Berth Ottosson har representerat föreningen i RST:s styrelse. 
RST:s årsmöte  
På RST:s årsmöte den 11 april deltog Bengt Bååw, Peter Kling Sören Knopp, Bo Lundqvist, 
Berth Ottosson och Lars-Olov Pettersson. 
Sydträffen  
Årets träff arrangerades av Axevalla hästägareförening den 22-23 september och föreningen 
representerades av  Bengt Bååw , Peter Kling, Bo Lundqvist, Berth Ottosson och Lars-Olov 
Pettersson. 
Storbanegruppen.  
Ett möte på Solvalla den 16 augusti hölls mellan hästägareföreningarna Jägersro, Solvalla och 
Åby för att diskutera gemensamma frågor. Berth Ottosson och Bo Lundqvist representerade 
Åby. Bland annat kom man överens om att ett lopp för hästar ägda av medlemmar i 
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hästägareföreningarna på Solvalla, Åby och Jägersro anordnas en gång per år i anslutning till 
storstadsbaneträffarna. År 2013 arrangerar Jägersro.  
RST höstmöte. 
RST:s höstmöte hölls den 19-20 oktober i Stockholm med 34 deltagare från föreningarna. 
Från Åby deltog Berth Ottosson, Bengt Bååw och Lars-Olov Pettersson. Mötet hölls i positiv 
anda och flera viktiga frågor debatterades. 
 
Året som gått 
Till Årets hästägare 2012 utsågs Bosse Jakobsson. Hästägareföreningen har också kommit 
överens med Agria om ett samarbete kring månadens hästägare med start från januari 2013.  
Årsmötet genomfördes  den 18 april på Åby med drygt 50 medlemmar närvarande. Åbys nye 
sportchef Jon W Pedersen, VD Kenneth Thollström samt Sven Henriksson medverkade på 
mötet.  
Hästägaredagen arrangerades den 24 maj. Förutom Hästägarloppet sponsrades ett antal lopp. 
En tävling med fina priser anordnades bland föreningens medlemmar. 
Medlemsresa till Copenhagen Cup i Köpenhamn den 9-10 juni genomfördes med cirka 30 
deltagare.  
Höstmötet genomfördes den 24 oktober i Goop-salen på Åby. Åby travsällskaps nye 
ordförande Nils Andréasson medverkade och informerade om aktuella frågor på Åby. 
Föredraget följdes av en frågestund och diskussion. Förslag till reviderade stadgar fastställdes 
i ett första beslut. 
Hästägarläktaren. 
Upprustningen har fortsatt under året med byte av ett antal bord samt renovering och 
förnyelse av kök och servering. Avsikten är att göra hästägarläktaren i än högre grad till en 
aktiv och trivsam samlingsplats för medlemmarna i samband med tävlingsdagarna. 
Överläggningar med Åby. 
Under året har flera träffar hållits med ledningen för Åby. Frågor som diskuterats har bland 
annat varit travets utveckling i stort, hästägarläktarens upprustning och finansiering, ST:s 
hästägareprojekt, hästägareparkering m.m. 
Strategiarbet, yttrande och program. 
Som ett resultat av det strategiarbete som påbörjades 2011 fastställdes dels ett yttrande över 
Horisont 2017 den 2 augusti dels ett åtgärds-och aktivitetsprogram den 4 september. 
Programmet bildar underlag för ställningstagande och aktiviteter i syfte att främja 
medlemmarna och travsportens utveckling. I programmet behandlas bland annat frågor som 
prispengar, premier, kostnadsutveckling och Åbytravets utveckling för hästägare och aktiva 
med mera. Till Åby travsällskaps höstmöte skrevs två motioner varav en bland annat 
behandlade prispengar och boxavgifter medan den andra behandlade demokrati, dialog och ett 
öppet travsällskap. Motionerna tog sin utgångspunkt i de förslag som framförs i åtgärds-och 
aktivitetsprogrammet. 
Undersökning om förläggande i samband med tävling. 
En undersökning genomfördes under året om förläggande i form av anmälnings-och 
startförbud med mera från måldomare och banveterinär i samband med tävlingar. 
Bedömningen avviker på ett markant sätt från övriga banor och förläggande i form av 
startförbud och anmälningsförbud är tre gånger vanligare på Åby än på andra banor i 
regionen. Undersökningen resulterade i diskussioner med Åbys ledning samt måldomare och 
banveterinär på ett informationsmöte den 19 september. Från 1 januari 2013 har reglerna 
delvis modifierats med bland annat enhetligare förläggande. 
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Medlemsrabatter. 
En strävan är att öka medlemskapets värde genom rabatter för hästägareföreningens 
medlemmar. Under året har överenskommelser träffats som innebär att medlemmarna kan 
prenumerera på Åbyprogrammet till kraftigt rabatterat pris samt att medlemmarna har 10 
procents rabatt på mat på restaurang Pegaus alla dagar utan vid Olympiatravet och Åby Stora. 
Informationsverksamhet. 
Presentationer av hästägarföreningen och andra aktiviteter har genomförts i samband med 
Stora Hästdagen,  Olympiatravet och Åby Stora Pris. 
Under året har hemsidan bland annat fungerat som ett informationsforum för medlemmarna 
där material inför års-och höstmöten liksom regelbunden information om verksamheten 
publicerats. Ett särskilt mailregister har upprättats där de medlemmar som registrerat sig fått 
regelbunden information via mail. En särskild informationsplan har fastställts som innebär 
att föreningen inledde en produktion av nya informationsmaterial och i ökad utsträckning 
kommer  att  bedriva  informationsverksamhet  på  ”stordagarna” under 2013. 
Sponsring. 
Hästägarföreningen har under året sponsrat Bygdetravet på Åby. 
Regional träff. 
Den 8 december genomförde hästägareföreningen en regional träff  med  representanter för 
Axevalla och Halmstads hästägareföreningar för diskussion om regionalt samarbete.  
Översyn av stadgarna. 
En av styrelsen utsedd stadgekommitté  bestående av Bertil Knutsson (till och med den 25 
juni 2012), Bengt Bååw och Lars-Olov Pettersson fick i uppdrag att redovisa ett förslag till 
reviderade stadgar att behandlas på höstmötet. Förslag till reviderade stadgar förelades och 
antogs av höstmötet den 24 oktober 2012 och skall för att gälla behandlas en andra gång på 
föreningens årsmöte i april 2013.  Styrelsen har den 2 augusti lämnat ett remissyttrande över 
RST:s förslag till normalstadgar 
 
Bertil Knutsson in memorian. 
I slutet av juni lämnade styrelseledamoten Bertil Knutsson av hälsoskäl uppdraget i 
hästägareföreningen och avled kort därefter. Bertil var en aktiv medlem i hästägarföreningen 
varav de sista åren i styrelsen. Han hade alltid idéer och konstruktiva förslag för hur vi skulle 
stärka travsporten och göra det bättre för hästägarna. Bertil var också stor hästägare och 
uppfödare och bland hans hästar är det framförallt Sebastian K som lyst klarast de senaste 
åren.  
 
Medlemmar 
Åby Travhästägareförening hade vid årets utgång 478 medlemmar vilket innebar en 
minskning med 46 medlemmar under året.  
 
Ekonomi. 
Det ekonomiska resultatet för verksamhetsåret 2012 följer i huvudsak budgeten som 
fastställdes på årsmötet. Underskottet beräknades till 36 000 kronor medan det faktiska 
utfallet blev  27 495 kronor. Underskottet är hänförligt till investeringar på hästägarläktaren 
som i den del som föreningen svarar för, 250 000 kronor finansieras med en avskrivning på 
50 000 kronor per år under en femårsperiod med start 2012. Detta får effekt på resultatet i 
form av underskott i resultaträkningen då en väsentlig del av finansieringen sker genom 
minskning av det egna kapitalet.  
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Avslutning. 
Verksamhetsåret har varit händelserikt. Föreningen har varit aktiv i debatten kring travets 
framtid och Horisont 2017 och strategiarbetet har resulterat i ett heltäckande åtgärds-och 
aktivitetsprogram som legat till grund för olika aktiviteter. Travet liksom Åby står inför en rad 
utmaningar men grunden är god och förutsättningarna för en framgångsrik och spännande 
verksamhet är goda om alla krafter samverkar för att främja och utveckla vår gemensamma 
sport. 
 
Åby den 21 mars 2012 
 
 
___________________________________________________________________________ 
Berth Ottosson                                 Stig Fredriksson               Lars-Olov Pettersson 
 
 
__________________________________________________________________________ 
Leif Andersson                             Marlene Hammargren      Bengt Bååw                         
 
 
 
                                                                                                                                               
Bo Lundqvist                                 Peter Kling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


