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§ 103.

Öppnande
Ordföranden Berth Ottosson förklarade sammanträdet öppnat.

§ 104.

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

§ 105.

Dagordning.
Beslutades fastställa dagordningen.

§ 106.

Föregående mötesprotokoll.
Protokollet från styrelsemöte den 8-9 november 2013 genomgicks varefter
protokollet lades till handlingarna.

§ 107.

Ekonomi.
a) Kvartalsrapport.
Berth Ottosson redovisade resultatrapport per den 30 november.
Beslutades godkänna rapporten.
b) Budget 2014.
Beslutades fastställa förslag till budget för 2014 innebärande budgeterade
intäkter på 230 000 kronor och utgifter på 261 000 kronor innebärande ett
budgetar underskott på 31 000 kronor.
Beslutades fastställa budgeten samt förelägga den för årsmötet.
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c) Sydträffen redovisning.
Berth Ottosson lämnade ekonomisk slutredovisning för Syd-träffen den 11-12
oktober.
Beslutades godkänna rapporten.
§ 108.

Rapporter.
a) Storbaneträff och RST:s höstmöte.
Berth Ottosson och Lars-Olov Pettersson rapporterade från Storbaneträffen på
Solvalla den 22 november och RST:s höstmöte i Stockholm den 23-24
november.
Beslutades godkänna rapporterna.
b) Åby Framtid.
Diskuterades pågående arbete inom projektet Åby Framtid. Berth Ottosson
redovisade diskussionerna med Nils Andréasson om behovet av information om
projektet. En träff skall genomföras med samtliga grupper den 15 januari 2014.
Beslutades godkänna rapporten.
c) Åby Travsällskaps höstmöte.
Diskuterades sällskapets höstmöte den 20 november. Ett antal frågor angående
budget och verksamhetsförutsättningar, läget vad gäller Höglanda,
verksamheten kring ridbanorna, ungdomsverksamheten och samarbetet med
Halmstad hade sänts in till styrelsen inför mötet. Svaren var ofullständiga och i
flera fall blev frågorna obesvarade. Mot den bakgrunden har Berth Ottosson i
mail och överläggningar med Nils Andréasson begärt en informationsträff inom
ramen för Åby Forum under december. Åbys ledning kan av tidsskäl genomföra
informationsträffen först i januari sannolikt den 22 januari 2014.
Beslutades godkänna rapporten.
d) Månadens hästägare.
Berth Ottosson och Lars-Olov Pettersson redovisade från överläggningar med
Agrias Anders Johnsen om samarbetet kring månadens hästägare. Föreslås att
samarbetet fortsätter 2014 på samma sätt som innevarande år och inom en
kostnadsram på 10 000 kronor.
Beslutades enligt förslaget.
e) Parkeringen Åby.
Berth Ottosson rapporterade att han i överläggningar med Nils Andréasson
erfarit att Åby planerar att ta ut parkeringsavgifter på den nu inhägnade
publikparkeringen. Enligt styrelsens mening är det tveksamt att i nuläget resa
ytterligare  kostnadshinder  för  banbesökare  varför  frågan  tas  upp  i  ”Publik  och  
service-gruppen”  inom  Åby  Framtid.  Vidare hade framförts till Nils Andréasson
att vi förutsätter att Hästägareföreningens medlemmar under alla förhållande
skall ha fri parkering i likhet med vad som gällt på tidigare Hästägareparkering.
Beslutades godkänna rapporten.
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§ 109.

Trav Väst.
Berth Ottosson och Lars-Olov Pettersson har med utgångspunkt i styrelsens
diskussioner på strategidagarna sänt en skrivelse till Åby styrelse och
travsällskap angående en bildandet av en travregion i väst bestående av banorna
Axevalla, Halmstad, Vaggeryd och Åby. Frågan diskuterades på sällskapets
höstmöte varvid Åbys ledning framhöll att man redan jobbar med denna fråga.
ST:s ordförande Hans Ljungkvist yttryckte stöd för förslaget liksom
storbaneträffen och RST:s höstmöte. Hästägareföreningen har tillsammans med
A-och B-tränarna på Åby inbjudit hästägareföreningarna samt A- och Btränarföreningarna på Axevalla och Halmstad till ett möte den 14 december om
regionaliseringen. Därefter fattas beslut om fortsatta framgångsvägar.

§ 110.

Medlemsutskick och årsavgift.
Beslutades att göra ett medlemsutskick den 2 januari med information samt
inbetalningskort för medlemsavgiften 2014.

§ 111.

Försäkringsfrågor.
Beslutades att efter kompletterade offerter teckna rabattavtal på 10 procent med
Agria och Folksam för Åby Travhästägareförenings medlemmar.

§ 112.

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

Lars-Olov Pettersson
Sekreterare

Berth Ottosson
Ordförande

Eva Lotta Risedal
Justerare

