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Datum/tid: 8 november kl.11.00 - 18.30.                                                                                                                  

9 november kl.09.00 – 12.00. 
   
Plats:  Hotell Continental Halmstad 

Paragraf nr:  § 103 – 114.  
Närvarande: Berth Ottosson   

Bengt Bååw  
Peter Kling 
Sören Knopp 

  Bo Lundqvist 
Lars-Olov Pettersson 
Eva Lotta Risedal 

 
Frånvarande: Stig Fredriksson 

Louise Frumerie   
 
Besök hos stall Courant. 
I anslutning till och innan överläggningarna genomfördes ett studiebesök hos stall Courant på 
Halmstadstravets stallbacke. Efter en rundvandring i stallarna berättade förstemannen Peter H 
Sjöberg om stall Courants verksamhet, organisation, hästar och tävlings-/ träningsupplägg. I 
anslutning till presentationen ställdes frågor och lämnades svar. 
 
§ 103. Öppnande 

Ordföranden Berth Ottosson hälsade välkommen till styrelsens strategidagar och  
förklarade sammanträdet öppnat.  

 
§ 104. Justerare. 

Beslutades utse Peter Kling att tillsammans med ordföranden justera 
protokollet. 

 
§ 105. Dagordning. 
 Beslutades fastställa dag- och arbetsordningen. 
 
§ 106. Föregående mötesprotokoll. 

Protokollet från styrelsemöte den 30 oktober 2013 genomgicks varefter 
protokollet lades till handlingarna. 

 
§ 107. Åby Framtid. 

Diskuterades utvecklingen inom Åby Framtid. Uttrycktes oro för att Åbys 
ledning inte engagerar sig och ger prioritet och stöd åt verksamheten. Sedan 
sällskapets beslut i maj 2013 har ingen information gått ut om projektet i Åbys 
informationskanaler såsom hemsidan, Åbyprogrammet eller i form av anslag på 
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banan. Ingen sammanställd information finns om de tillsatta grupperna, 
gruppordförande eller anmälda deltagare. Inga resurser har avsatts för projektet.  
Beslutades att Berth Ottosson som ledamot av ledningsgruppen ånyo tar upp 
frågorna med Nils Andréasson samt att frågan eventuellt aktualiseras och följs 
upp på sällskapets höstmöte den 20 november.  
 

§ 108. ÅTHF:s åtgärds och aktivitetsprogram. 
Med utgångspunkt i det av hästägareföreningen den 4 september 2012 
fastställda åtgärds-och aktivitetsprogrammet behandlades respektive avsnitt och 
situationen i dagsläget. 
Under avsnittet ”Prispengar, startbidrag, startavgifter och premier” 
diskuterades hittills vidtagna åtgärder. Efter motioner på sällskapet både på 
höstmötet 2012 och årsmötet 2013 har löften utställts att inga ytterligare 
reduktioner skall göras på ATG-bidragen till prispengar samt att en 
återbetalning skall genomföras under 2014 och 2015 motsvarande 1,7 miljoner 
kronor per år. Fria boxavgifter för Åbyhästar har inte genomförts men kostnaden 
är något lägre för Åbyhästarna än övriga. 
Under avsnittet ”Travregion  väst” har ett samarbete inletts med 
Halmstadstravet. Situationen för det projektet är något oklart i dagsläget. Med 
hänsyn till den nya situationen med nytt uppdrag till banorna och ett nytt 
tävlingssystem förordar styrelsen att Åby satsar på att etablera en travregion väst 
där banorna Axevalla, Halmstad, Vaggeryd och Åby ingår. Frågan aktualiseras 
på sällskapets höstmöte samt i kontakter med berörda banors 
hästägareföreningar i samband med RST:s höstmöte 23-24 november.  
Under avsnittet ”Kostnader  och  prisutveckling” diskuterades det inom RST 
pågående projektet om kostnadsutvecklingen. Resultatet av pågående projekt 
kommer att presenteras på RST:s hemsida i form av kostnadsjämförelser mm. 
Under avsnittet ”Åbys  sportsliga  utveckling” diskuterades aktuellt läge vad 
gäller Balltorp, Höglanda och Åbygårdarna. Frågorna behandlas i Åby Framtid 
och viss information förväntas på sällskapets höstmöte.  
Under avsnittet ”Åby  en  bana  med  hästägaren  i  centrum” diskuterades hittills 
vidtagna åtgärder samt behov av att ytterligare uppmärksamma hästägarna i 
samband med tävlingar. Frågan om samarbetet mellan hästägareföreningen och 
sällskapet skall behandlas med Åbys ledning. 
Under avsnittet ”Åby  en  bana  för  publiken” diskuterades dagsläget samt att 
Åby Framtid behandlar frågorna i  en  särskild  grupp  ”publik  och  service”. 
Under avsnittet ”Dialog,  inflytande  och  demokrati” konstaterades att 
sällskapet bland annat efter en motion från hästägareföreningen beslutat att 
införa öppet sällskap under 2014 och att Åby Forum har inrättats och haft flera 
sammanträde. Samarbetet mellan tränarföreningarna och hästägareföreningen 
fungerar bra och är en styrka i utvecklingen av Åby. 
Styrelsen konstaterade att flera av programmets krav är genomförda eller under 
genomförande medan andra inte fått gehör eller är under utredning. Projektet 
Åby Framtid kommer att utgöra en viktig grund för det fortsatta arbetet med 
kraven och utvecklingen av Åby. 
 

§ 109. Rapporter. 
Lars-Olov Pettersson rapporterade om en artikel till RST:s jultidning  



 Åby Travhästägareförening 
Styrelseprotokoll 

  Sida:   
 3 (4) 

 

med information om Åby Framtid. Artikelutkast har tidigare varit utsänt till 
styrelsen för synpunkter. 
Beslutades godkänna rapporten. 
 
Berth Ottosson rapporterade om sällskapets höstmöte som genomförs den 20 
november. Som tidigare redovisats kommer vi att aktualisera regionfrågan samt 
efterlysa information i frågor som har koppling till budgetarbetet.  
Beslutades godkänna rapporten. 
 
Berth Ottosson rapporterade om resursgruppens arbete som preliminärt 
kommit fram till att 112 miljoner kronor måste sparas 2014. Hur dessa  skall 
fördelas mellan organisationerna centralt, banorna och de aktiva är ännu inte 
behandlat. 
Beslutades godkänna rapporten. 
 

§ 110. Försäkringsavtal. 
Bo Lundqvist har i kontakter med representanter för Agria respektive 
Folksam begärt in offerter/preciseringar av rabatterbjudande mm för 
hästägareföreningens medlemmar. Underlaget behöver kompletteras ytterligare 
varför frågan tas upp på decembermötet. 
Beslutades att bordlägga frågan till decembermötet. 

 
§ 111. Klädesavtal.  

RST har ett avtal med företaget ProWear som ger RST:s medlemmar en rabatt 
på 20 procent på hela sortimentet. ÅTHF har bland annat informerat om detta på 
hemsidan och i mailutskick. En jacka har tagits fram som subventioneras med 
100 kronor per styck då RST:s logga finns på jackans vänstra arm.  
Beslutades att beställa 8 jackor som kompletteras med Åby 
travhästägareförenings logga på bröstet. Jackorna betalas med 500 kronor per 
styck av respektive styrelseledamot. 

 
§ 112. Övriga frågor. 

Diskuterades medlemsresan till Köpenhamn och Copenhagen Cup. För att öka 
beläggningen och utveckla de regionala kontakterna bör förutsättningarna 
undersökas att genomföra resan 2014 som ett samarrangemang mellan 
hästägareföreningarna på Axevalla, Halmstad och Åby. 
Beslutades att Berth Ottosson och Lars-Olov Pettersson tar upp frågan med 
berörda hästägareföreningar i anslutning till RST:s höstmöte.  
 
Diskuterades upplägget av månadens hästägare på Åby och det fortsatta 
samarbetet i frågan med Agria. 
Beslutades att Berth Ottosson och Lars-Olov Pettersson träffar Anders Johnsen 
från Agria för en avstämning. 

 
§ 113.  Nästa styrelsemöte. 

Beslutades att hålla nästa styrelsemöte den 11 december med ändrad tid till 
kl.15.30. 
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§ 114. Avslutning. 
 Då inga övriga frågor förelåg till behandling avslutades sammanträdet. 
  
 
 
Lars-Olov Pettersson 
Sekreterare 
 
 
Berth Ottosson 
Ordförande 
 
 
Peter Kling 
Justerare 
 
 
 
 


