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Datum:                                                            5 augusti 2019 

Tid:                                                                   17.30 - 20.00 

Plats:                                                                Hästägareläktaren Åby 

Paragraf nr:                                                     63 - 74 

 

Närvarande:                                                    Benny Björkman  

                                                                          Bengt Bååw 

                                                                          Bengt Helgeson 

                                                                          Eva Kjällman 

                                                                          Henrik Olsson 

                                                                          Tony Löfqvist 

                                                                          Jessika Sjöberg 

                        Bengt Hammarberg 

Frånvarande:                                                   Christina Johnstone 

§ 63.     Öppnande         

              Ordförande Henrik Olsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

§ 64.     Dag- och arbetsordning  

              Beslutades att fastställa dag- och arbetsordning. 

§ 65.     Val av sekreterare och justerare 

           Beslutades att välja Eva Kjällman till sekreterare och Tony Löfqvist till justerare. 

§ 66.    Föregående mötesprotokoll 

Mötesprotokollet från den 20 juni 2019 gicks igenom och beslutades att lägga till 
handlingarna.    

§ 67.    Rapporter 

a)   Travhästägarna 
Henrik Olsson rapporterar från Travhästägarna. Inget beslut om momsfrågan än. Nya 
styrelsen har träffats och börjat formera sig. 
Sedan tidigare är det bestämt och beslutat att vi står som värd för Sydträffen i samband 
med SM-dagen. 
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Beslutades godkänna rapporten. 
 
 
 

b) Travsällskapet 
Henrik Olsson rapporterar från Sällskapet. Även styrelsen vill förlänga de ökade 
prispengarna till årets slut. 
Försöker få avtalet förlängt för Balltorp då Åsa travcamp inte ser ut att bli av som tidigare 
tänkts. Varit problem i Pegasus med läckande tak, dålig ventilation och skadedjur. Detta fick 
hastigt lösas under sommaren. 
Beslutades att godkänna rapporten. 
 

c) Ekonomisk rapport 
Eva Kjällman rapporterar om resultat och balansrapport för 2019. 
Beslutades att godkänna rapporten. 
 

d) Hästägareläktaren 

Benny rapporterar om renoveringen. Har fått offerter på mattläggning av två och väntar nu 
på svar från Åby. Vi har blivit ner prioriterat med hänsyn till problem i Pegasus. 
Ljudanläggningen fortfarande stort problem. Beslutade att ta in en ljudtekniker utifrån för 
bedömning. Jessika tar kontakt med behörig i frågan. 

Beslutades att godkänna rapporten 

              

e) Regionträff 
Tony och Henrik rapporterar om regionträffen med Axevalla, Jägersro och Halmstad.  
Diskussionen om prispengar föll då de andra banorna inte var väl pålästa. 
 

f)    Inga övriga rapporter 

 

§ 68.    Hästägaredagen 

Bengt Hammarberg rapporterar åtta lopp är sålda vilket är fantastiskt med tanke på att vi bara 
fick sex lopp från första början. Fritt inträde med stallbacksvisning för alla.  

Kaffe och tårta på hästägareläktaren. Bengt Bååw sköter beställning och servering! 

§ 69.    Vinnarhörnan Åby Stora Pris 

Allt klart inför vinnarhörna i samband med Åby Stora Pris. Vi får alla hjälpas åt dra vårt strå till 
stacken. 
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§ 70.      Storbanemöte   

Henrik har bjudit in alla storbanor till ett möte under Åby Stora Pris dagen. Tyvärr backade        
Jägersro och Bergsåker så det blir bara Solvalla som kommer. Viktigt att belysa att det enbart 
är sakfrågor som skall belysas och inte organisationer. Tony och Benny har sedan tidigare 
anmält intresse om att delta från oss. Beslutades att Tony och Benny följer med som 
representanter från oss. 

 

§ 71. Andelshäst 

Benny rapporterar att han varit i kontakt med André Eklund för att höra om intresse om att ta 
fram en andelshäst där André köper in hästen och vi bistår med försäljningen av andelar. André 
är starkt intresserad av detta. Förslagsvis köps ett startklart sto in för en summa av ca 100.000:- 
till ca 150.000:- 

 

§ 72.   Medlemsrekrytering 

           Jessika rapporterar att en folder är klar och bara väntar på utskrift. 

 

§ 73.    Nästa styrelsemöte 

            Beslutades att nästa styrelsemöte hålls 26 september kl 17.30  

 

§ 74.    Övriga frågor och avslutning 

            Inga övriga frågor. Henrik Olsson tackar för ett aktivt möte. 

 

 

 

________________________________                                                     

Eva Kjällman Mötessekreterare   

 

 

________________________________                                              _____________________________      

Tony Löfqvist   Henrik Olsson 

Justerare   Mötesordförande 


