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Datum:  7 augusti 2013  
Tid:  16.30- 19.30. 
Plats:  Styrelserummet Hästägarläktaren Åby 

Paragraf nr:  § 65 - § 75 . 
Närvarande: Berth Ottosson   

Bengt Bååw  
Stig Fredriksson 
Peter Kling 
Sören Knopp 

  Bo Lundqvist 
Lars-Olov Pettersson 
Eva Lotta Risedal 

Frånvarande: Louise Frumerie   
 
§ 65. Öppnande 

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

Beslutades utse Eva Lotta Risedal att tillsammans med ordföranden justera 
dagens protokoll. 

 
§ 67. Dagordning. 
 Beslutades fastställa dagordningen. 
 
§ 68. Föregående mötes protokoll. 

Protokollen från styrelsemöte den 26 juni 2013 genomgicks varefter protokollet 
lades till handlingarna: 
 

§ 69. Rapporter. 
Berth Ottosson lämnade en ekonomisk rapport per den 31 juli. Det 
ekonomiska utfallet följer i huvudsak budget. 
Beslutades godkänna rapporten. 
Berth Ottosson rapporterade från RST där bland annat en översyn av 
avgiftssystemet för föreningarna pågår.  
Beslutades godkänna rapporten. 
 

§ 70. Hästägaredagen och jubileum 22 augusti. 
Efter behandling på styrelsemötet den 26 juni hade en särskild träff, där flertalet 
av styrelsens ledamöter närvarade, hållits på Hästägareläktaren den 25 juli där 
planeringsläget för hästägaredagen och jubileét stämts av.   
Genomgicks aktiviteterna på Hästägaredagen den 22 augusti såsom  
medlemsbuffén på Hästägareläktaren, sponsorer och loppfördelning, täcken, 
priser, mottagande och aktiviteter för sponsorer, inbjudan av representanter för 
Åby och basorganisationerna i anledning av jubileét mm. samt uppgifts- och 
ansvarsfördelning för genomförande mellan styrelsens olika ledamöter.  
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§ 71. Åbyprojektet. 

Diskuterades Vison Åby och frågor för nästkommande ledningsgrupp den 21 
augusti. Vidare behandlades egna infoåtgärder som anslag på Hästägarläktaren, 
info på hemsidan samt gruppmail till medlemmar för att rekrytera deltagare till 
de olika grupperna inom projektet och att arbetet med Vision Åby ges hög 
prioritet i föreningens verksamhet det närmaste året. 

 
§ 72. Sydträff Åby 11-12 oktober. 

Behandlades förberedelserna för Sydträffen för hästägareföreningarna i södra 
sverige den 11-12 oktober. Åby travhästägareförening står som arrangör för 
träffen som genomförs i samband med SM-travet på Åby. På fredag genomförs 
överläggningar i gemensamma frågor och på lördag besöks Åby och SM-
tävlingarna. Inbjudan har gått ut till berörda hästägareföreningar. 

 
§ 73. Ny medlem. 

Beslutades godkänna Ann-Christin Svarén, Nol som medlem.  
 
§ 74.  Nästa styrelsemöte. 

Beslutades att hålla nästa styrelsemöte den 18 september kl.16.30 på 
hästägarläktaren. 

 
§ 75 . Avslutning. 
 Då inga övriga frågor förelåg till behandling avslutades sammanträdet. 
 
  
 
 
Lars-Olov Pettersson 
Sekreterare 
 
 
Berth Ottosson 
Ordförande 
 
 
Eva Lotta Risedal 
Justerare 
 
 
 
 


