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Datum:  6 mars 2013  
Tid:  17.00- 20.30. 
Plats:  Styrelserummet Hästägarläktaren Åby 

Paragraf nr:  § 18 - § 27 . 
Närvarande: Berth Ottosson   

Bengt Bååw 
Marlene Hammargren 
Peter Kling 

  Bo Lundqvist 
Lars-Olov Pettersson 

 
Frånvarande: Leif Andersson 
  Stig Fredriksson   
 
§ 18. Öppnande 

Ordföranden Berth Ottosson förklarade sammanträdet öppnat.  
 
§ 19. Justerare. 

Beslutades utse Marlene Hammargren att tillsammans med ordföranden justera 
dagens protokoll. 

 
§ 20. Dagordning. 
 Beslutades fastställa dagordningen. 
 
§ 21. Föregående mötes protokoll. 

Protokollen från styrelsemötet den 23 januari 2013 genomgicks och 
uppföljningen kommenterades varefter protokollen lades till handlingarna. 

 
§ 22. Rapporter. 
 a) Uppföljning av åtgärds-och aktivitetsprogrammet. 

Bengt Bååw och Lars-Olov Pettersson rapporterade från ett besök i Balltorp 
den 26 februari i syfte att skapa underlag för en diskussion om förutsättningarna 
för Balltorp som träningscenter för Åby i enlighet med de riktlinjer som 
behandlas i åtgärds-och aktivitetsprogrammet.  
Beslutades godkänna rapporten samt att begära en överläggning med Åbys 
styrelse.  
 
b) Uppföljning av infoplan. 
Lars-Olov Pettersson rapporterade att en ny presentationsfoldern för 
föreningen nu var klar samt att en rollup med presentation av 
hästägareföreningen var under produktion. Vidare kommer kontakter att tas med 
Åby för diskussion om  placering och utformning av en skylt utanför 
hästägarläktaren i enlighet med förslagen i infoplanen. 
Beslutades godkänna rapporten. 
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c) Årets och månadens hästägare. 
Berth Ottosson rapporterade att Bosse Jakobsson utsetts till årets hästägare på 
Åbys travgala samt att priset månadens hästägare för januari delats ut av Agria 
och hästägareföreningen tillsammans. 
Beslutades godkänna rapporten. 
 
d) RST 
Berth Ottosson rapporterade att RST skrivit ett samarbetsavtal med Agria 
vilket ger medlemmarna viss rabatt.  
Beslutades godkänna rapporten. 
 
e) Storstadskampen 
Berth Ottosson rapporterade om propositionen för Storstadskampen på Jägersro 
den 9 april med företräde för fyra hästar ägda av medlemmar i 
hästägareföreningarna på Solvalla, Jägersro och Åby. 
Beslutades att godkänna rapporten, att Bo Lundqvist kontaktar Åby för 
presentation av Storstadskampen och proppen i Åbyprogrammet samt att Bo 
Lundqvist och Berth Ottosson närvarar på Jägersro den 9 april. 
 
f) Övriga 
Diskuterades rekryteringen till Köpenhamnsresan och Copenhagen Cup den 
8-9 juni. Annons bör finnas i Åbyprogrammet vid lämpligt tillfälle under april. 
Beslutades godkänna rapporten. 

 
§ 23. Årsmötet. 
 a) Verksamhetsberättelse. 
 Diskuterades utkast till verksamhetsberättelse. 

Beslutades att verksamhetsberättelsen kompletteras på ett antal punkter och att 
Lars-Olov Pettersson därefter skickar den till styrelsen för godkännande. 

 
b) Bokslut och revisionsberättelse. 
Beslutades förelägga årsmötet bokslutet för 2012 fastställt på styrelsemöte den 
23 januari samt revisionsberättelse. 
 
c) Budget och avgifter. 
Beslutades förelägga årsmötet förslag till budget antagen på styrelsemöte den 
23 januari samt föreslå årsmötet att fastställa oförändrad årsavgift 300 kronor för 
år 2014. 

  
d) Stadgeförslaget. 
Beslutades att förelägga årsmötet det reviderade stadgeförslaget som antogs på 
höstmötet den 24 oktober 2012 för ett andra beslut och fastställelse. 

 
e) Årsmötesfunktionärer. 
Beslutades föreslå Nils Gunnar Svantesson som ordförande och Lars-Olov 
Pettersson som sekreterare för årsmötet. 
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f) Extern medverkan. 
Beslutades att Berth Ottosson och Peter Kling kontaktar externa medverkande 
till årsmötet. 

 
g) Dagordning, kallelse och praktiska åtgärder. 
Beslutades att Berth Ottosson svarar för framtagande av förslag till dagordning, 
kallelse via postkort samt lokal-och måltidsbokning. 

 
§ 24. RST årsmöte 10 april. 

Beslutades att utse Bengt Bååw, Peter Kling, Bo Lundqvist, Berth Ottosson och  
Lars-Olov Pettersson till ombud på RST:s årsmöte 2013. 

  
§ 25. Nya medlemmar. 

Beslutades godkänna Pär Bensered från Göteborg,  Jan Carlsson från Lerum, 
Anneli Eliasson från Vara,  Tony Hedberg från Stenungsund, Per Olof Hygren 
från Borås, Håkan Lundgren från Alingsås och Lars Sunegård från Partille som 
medlemmar. 

 
§ 26. Övriga frågor. 

Berth Ottosson anmälde att den rabatt som föreningens medlemmar haft på 
ATG-kliniken nu försvunnit sedan kliniken sålts till Hallands Djursjukhus. 
Beslutades att Berth Ottosson och Bo Lundqvist kontaktar Hallands 
Djursjukhus i syfte att utverka rabatt för våra medlemmar. 
 
Berth Ottosson anmälde skrivelse från Åby om medverkan från föreningen på 
Hästens Dag på Höglanda den 9 maj. 
Beslutades att Berth Ottosson samordnar föreningens medverkan. 

 
§ 27. Avslutning. 
 Då inga övriga frågor förelåg till behandling avslutades sammanträdet. 
 
  
 
 
Lars-Olov Pettersson 
Sekreterare 
 
 
Berth Ottosson 
Ordförande 
 
 
Marlene Hammargren 
Justerare 
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