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Datum:

26 juni 2013

Tid:

17.00- 21.00 .

Plats:

Styrelserummet Hästägarläktaren Åby

Paragraf nr:

§ 55 - § 64 .

Närvarande:

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

Frånvarande:
§ 55.

Öppnande
Ordföranden Berth Ottosson förklarade sammanträdet öppnat.

§ 56.

Justerare.
Beslutades utse Bo Lundqvist att tillsammans med ordföranden justera dagens
protokoll.

§ 57.

Dagordning.
Beslutades fastställa dagordningen.

§ 58.

Föregående mötes protokoll.
Protokollen från styrelsemöte den 29 maj 2013 genomgicks varefter protokollet
lades till handlingarna:

§ 59.

Rapporter.
a) RST
Berth Ottosson rapporterade från diskussionerna kring besparingsåtgärderna
med hänsyn till minskade intäkter från spelet.
Beslutades godkänna rapporten.
b) Dörrlås och hästägarkort.
Lars-Olov Pettersson rapporterade om träff med K.Thollström angående flytt
av entredörr och lås vid hästägarläktarens västra sida samt hästägarkort till vissa
medlemmar i hästägarföreningen enligt förslag som behandlades på årsmötet.
Lås kommer att installeras i övre dörren dit entrén förläggs enligt önskemål och
hästägareföreningen skall återkomma med lista med förslag på de personer som
bör erhålla hästägarkort.
Beslutades godkänna rapporten.
c) Rabatt på klinikerna.
Eva Lotta Risedal har inlett kontakter med chefen för Halland djursjukhus i
syfte att erhålla rabatter på Åbyklinikerna för hästägarföreningens medlemmar.
Beslutade godkänna rapporten.
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d) Resan till Copenhagen Cup.
Bo Lundqvist och Lars-Olov Pettersson rapporterade från medlemsresan till
Köpenhamn och Copenhagen Cup den 8-9 juni.
Beslutades godkänna rapporten.
e) Övriga rapporter.
Lars-Olov Pettersson rapporterade från Bygdetravet på Åby den 15 juni.
Beslutades godkänna rapporten.
§ 60.

Hästägaredagen och jubileum 22 augusti.
Arbetsgruppen för hästägardagen och jubiléet bestående av Peter Kling, Bo
Lundqvist och Stig Fredriksson redovisade läget vad gäller sponsorer,
arrangemang för sponsorerna, aktiviteter för medlemmarna, förhöjda prispengar
i hästägarloppet mm.
Beslutades att en buffé skall serveras på hästägarläktaren för medlemmarna och
ett utskick skall göras till medlemmarna om jubiléet och aktiviteterna på
hästägardagen.
Beslutades arbeta vidare med sponsorsrekrytering och aktiviteterna den 22
augusti enligt de riktlinjer och förslag som gruppen redovisat.
Beslutades att arbetsgruppen och övriga i styrelsen som har möjlighet träffas på
hästägarläktaren den 25 juli kl.15.30 för att behandla förberedelser mm. för
hästägardagen.

§ 61.

Åbyprojektet.
Berth Ottosson redovisade från träffen med Åby och basorganisationerna den
11juni. En särskild ledningsgrupp har inrättats för projektet där Berth Ottosson
ingår som hästägareföreningens representant. Projektet skall genomföras i sju
grupper vilka är sporten, publik och service, spel, ungdomsverksamhet, media
och information, intresseorganisationer och sällskap samt nya aktiviteter.
Rekrytering till grupperna skall inledas snarast och redovisas till sammanträde i
ledningsgruppen i augusti.
Beslutades att hästägarföreningen skall prioritera medverkan i projektet, göra
det känt bland medlemmarna och uppmana till aktivitet. Projektet skall bl.a.
behandlas i medlemsutskicket till Hästägardagen och behandlas på träffen den
25 juli.

§ 62.

Sydträff Åby 11-12 oktober.
Berth Ottosson och Peter Kling redovisade planerade åtgärder för
genomförande av Sydträffen den 11-12 oktober i anslutning till SM-travet på
Åby. Program för träffen, konferenslokal, hotellbokning, deltagaravgifter och
praktiska frågor diskuterades.
Beslutades att Berth Ottosson och Peter Kling arbetar vidare med
arrangemanget enligt de förslag som redovisats samt att fastställa
deltagaravgiften till 1500 kronor.

§ 63.

Nästa styrelsemöte.
Beslutades att hålla nästa styrelsemöte den 7 augusti kl.16.30 på
hästägarläktaren.
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§ 64.

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

Lars-Olov Pettersson
Sekreterare

Berth Ottosson
Ordförande

Bo Lundqvist
Justerare

