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Datum:

18 september 2013

Tid:

16.30-20.00.

Plats:

Styrelserummet Hästägarläktaren Åby

Paragraf nr:

§ 76 – 91.

Närvarande:

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

Frånvarande:
§ 76.

Öppnande
Ordföranden Berth Ottosson förklarade sammanträdet öppnat.

§ 77.

Justerare.
Beslutades utse Bengt Bååw att tillsammans med ordföranden justera dagens
protokoll.

§ 78.

Dagordning.
Beslutades fastställa dagordningen.

§ 79.

Föregående mötesprotokoll.
Protokollet från styrelsemöte den 7 augusti 2013 genomgicks varefter
protokollet lades till handlingarna:

§ 80.

Rapporter.
Rapporterades från Hästägardagen och jubiléet den 22 augusti som varit
lyckat. Cirka 100 medlemmar besökte hästägareläktaren där en jubileumsbuffé
stod framdukad.
Beslutades godkänna rapporten.
Rapporterades att RST höstmöte hålls den 23-24 november i år. Från ÅTHF
deltar Berth Ottosson som styrelseledamot i RST. Två ombud utses på
styrelsemöte i oktober.

§ 81.

Avslut av konto.
Behandlades avslut av Åby Travhästägareförenings postgirokonto
361116-7.
Beslutades säga upp kontot omgående.
Beslutades att omedelbart justera denna punkt.

§ 82.

Nya medlemmar.
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Beslutades godkänna följande nya medlemmar:
Elvy Bååw Lindome, Mats Olsson Lerum, Lennart Carlsson Varberg, Hans
Fogelqvist Mölnlycke, Joakim Eriksson Kode, Michael Knutsson Göteborg,
Erik Seppälä Göteborg, Lars Rosén Lerum samt Leif Öqvist Göteborg.
§ 83.

Arvode.
Enligt årsmötesbeslut fastställdes orförändrat arvode om 62 000 kronor varav
valberedningens ledamöter och revisorerna erhåller 500 kronor vardera och
övrigt står till styrelsens förfogande.
Beslutades i likhet med tidigare år att reseersättningar utgår till styrelsens
ledamöter mot räkning.

§ 84.

Sydträff Åby 11-12 oktober.
Behandlades förberedelserna för Sydträffen för hästägareföreningarna i södra
Sverige. Åby travhästägareförening står som arrangör för träffen. Drygt 50
personer är anmälda. Utöver aktuella frågor och gemensamma projekt kommer
ST:s ordförande Hans Ljungqvist att medverka.
Beslutades godkänna rapporterna och vidtagna åtgärder.

§ 85.

Rutiner vid inskrivning av nya medlemmar.
Beslutades att:
ansökningar via hemsidan mottages av Berth Ottosson som sänder ut ett
välkomstbrev med bankgiro mm. Materialet går sedan till Sonja J som bevakar
inbetalningen och sedan denna skett sänder ut medlemskort.
om ansökan fylls i på hästägarläktaren och medlemsavgiften erläggs direkt
hos Charles Petersen eller Berth Ottosson sänds underlag och i förekommande
fall pengar till Sonja J. som sedan för in medlemmen i medlemsregistret. I de
fall medlemsavgiften betalas direkt i samband med ansökan lämnas också ifyllt
medlemskort ut. Detta skall alltid meddelas Sonja J.

§ 86.

Åbyprojektet.
Diskuterades projektet  som  nu  fått  namnet  ”Åby  framtid”.  Sex  arbetsgrupper  har  
formerats och Berth Ottosson ingår i ledningsgruppen. Ett upptaktsmöte skall
hållas onsdagen den 25 september inom ramen för Åby forum. De som anmält
sig till grupperna kallas till träffen den 25 september.

§ 87.

Strategidagarna.
Beslutades att strategidagarna som hålls i Halmstad den 8-9 november inleds på
förmiddagen den 8 november med ett studiebesök på Courant varefter
mötesförhandlingar följer på eftermiddag/kväll samt påföljande förmiddag.
Verksamhetsplanering är huvudpunkten. Överläggningarna avslutas med V75trav den 9 november på eftermiddagen.

§ 88.

Höstmötet.
Beslutades att höstmötet hålls den 30 oktober i Goopsalen med början kl.18.00 i
Lyon med en gemensam måltid. Beslutades att inbjuda nya Åby-tränaren Jim
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Oscarsson att medverka på mötet samt att ta fram underlag för ett beslut i fråga
om den kollektiva rättsskyddsförsäkringen enligt årsmötets beslut.
§ 89.

Övriga frågor.
Diskuterades hästägar-och ungdomsfrågor. Beslutades fortsätta dessa
diskussioner i anslutning till strategidagarna.

§ 90.

Nästa styrelsemöte.
Beslutades att hålla nästa styrelsemöte den 30 oktober kl.16.00.

§ 91.

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

Lars-Olov Pettersson
Sekreterare

Berth Ottosson
Ordförande

Bengt Bååw
Justerare

