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Paragraf nr:

§ 42 - 54 § .

Närvarande:

Berth Ottosson
Bengt Bååw
Peter Kling
Sören Knopp
Bo Lundqvist
Lars-Olov Pettersson
Eva Lotta Risedal

Frånvarande:

Stig Fredriksson
Louise Frumerie

§ 42.

Öppnande
Ordföranden Berth Ottosson förklarade sammanträdet öppnat och hälsade Sören
Knopp välkommen i styrelsearbetet.

§ 43.

Justerare.
Beslutades utse Peter Kling att tillsammans med ordföranden justera dagens
protokoll.

§ 44.

Dagordning.
Beslutades fastställa dagordningen.

§ 45.

Föregående mötes protokoll.
Protokollen från styrelsemöte den 6 mars och 24 april samt årsmötet den 24 april
2013 genomgicks. I anledning av genomgången beslutades följande åtgärder
varefter protokollen lades till handlingarna:
Enligt årsmötesbeslut skall styrelsen utse en ledamot inom styrelsen att ingå i
valberedningen.
Beslutades utse Bengt Bååw.
Enligt årsmötesbeslut skall styrelsen närmare utreda konsekvenserna av en
uppsägning av rättshjälpsförsäkringen som ingår i medlemsskapet samt
återkomma till höstmötet 2013 i frågan.
Beslutades att Berth Ottosson tar fram underlag i frågan till nästa styrelsemöte.
På årsmötet behandlades frågan om hästägarekort för hästägare på Åby som
har häst i träning på annan bana men i övrigt sin hästverksamhet (uppfödning
mm) i Åby-regionen.
Beslutades att Lars-Olov Pettersson och Peter Kling tar upp frågan med Åby i
syfte att utverka hästägarkort för denna typ av hästägare.
I anslutning till en diskussion på årsmötet om vilka som har tillgång till
hästägarläktaren och hur medlemskontrollen fungerar redovisades att
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inpasseringen skall flyttas från den nuvarande nedre dörren till den övre varvid
lås mm. behöver flyttas.
Beslutades att Lars-Olov Pettersson och Peter Kling tar upp frågan med Åby i
syfte att få låsskifte mm. genomfört.
§ 46.

Ekonomi.
Ekonomisk rapport per den 30 april redovisades.
Beslutades godkänna rapporten.

§ 47.

Nya medlemmar.
Beslutades godkänna Kjell Andersson Göteborg, Sten Åke Andersson Lindome
och Jessica Kling Alingsås som medlemmar.

§ 48.

Uppföljning av skrivelser till sällskapets årsmöte.
Lars-Olov Pettersson föredrog promemoria med förslag om uppgifter och
organisation för projektet om Åbys framtid som Åby travsällskaps årsmöte
beslutade om efter en motion från hästägareföreningen. En omfattande
diskussion följde.
Beslutades att förslaget översändes till sällskapets ordförande som underlag
inför överläggningar i juni.

§ 49.

Hästägaredagen och jubileum 22 augusti.
Diskuterades sponsorpaket, tänkbara sponsorer och uppläggning av aktiviteter
för sponsorerna på hästägardagen. Vidare behandlades aktiviteter för
medlemmarna i anledning av jubiléet varvid bland annat planeras en buffé på
hästägarläktaren.
Beslutades fastställa sponsorpaketet samt inriktning av aktiviteterna den 22
augusti samt att arbetsgruppen bestående av Peter Kling, Bosse Lundqvist och
Stig Fredriksson arbetar vidare med planering och genomförande.

§ 50.

Sydträff Åby 11-12 oktober.
Beslutades att ÅTHF arrangerar Sydträffen den 11-12 oktober i anslutning till
SM-travet på Åby. Diskuterades program, inkvartering, utflykt mm.
Beslutades att Berth Ottosson och Peter Kling arbetar vidare med
arrangemanget.

§ 51.

Strategidagar styrelsen.
Beslutades att styrelsens strategidagar genomförs den 8 - 9 november i
Halmstad. Överläggningarna inleds vid lunchtid den 8 november och avslutas i
anslutning till Halmstads V75-tävlingar den 9 november.

§ 52.

Ekonomiska besparingar i anledning av spelutvecklingen.
Berth Ottosson redovisade de pågående diskussionerna kring ytterligare
besparingar i anledning av spelutvecklingen. Styrelsen uttalade som sin mening
att i möjligaste mån värna vardagstravet om ytterligare nedskärningar på
prispengarna blir aktuell.
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§ 53.

Nästa styrelsemöte.
Beslutades att hålla nästa styrelsemöte den 26 juni kl.16.30 på hästägarläktaren.

§ 54.

Avslutning.
Då inga övriga frågor förelåg till behandling avslutades sammanträdet.

Lars-Olov Pettersson
Sekreterare

Berth Ottosson
Ordförande

Peter Kling
Justerare

