åby travhästägareförening

Årsmötesprotokoll
Datum:

24 april 2013

Tid:

kl.18.15

Plats:

Goop-salen, Åby

Inledning.
Mötesdeltagarna samlades kl.17.30 till en måltid i Lyon och kl. 18.15 inledde ordförande
Berth Ottosson mötet i Goop-salen med att hälsa de drygt 40 medlemmarna välkomna. Han
vände sig särskilt till Niclas Andersson VD för Kanal 75 som innan årsmötesförhandlingarna
höll ett föredrag om Kanal 75 och om olika mediestrategier med tyngdpunkt i TVverksamheten. Under och i anslutning till föredraget gavs möjligheter till frågor och
synpunkter.
Berth Ottosson tackade på föreningens vägnar Niclas Andersson för uppskattad medverkan
och intressanta redovisningar varefter årsmötesförhandlingarna vidtog.

§1. Öppnande.
Ordförande Berth Ottosson öppnade årsmötet med drygt 40 medlemmar närvarande.
§ 2.Val av ordförande för årsmötet.
Styrelsen föreslog Sverre Gustafsson som mötesordförande.
Beslutades utse Sverre Gustafsson.
Parentation.
Styrelseledamoten och storhästägaren Bertil Knutssons minne hedrades av mötet med en tyst
minut.
§ 3. Val av sekreterare för årsmötet.
Styrelsen föreslog Lars-Olov Pettersson till mötessekreterare.
Beslutades utse Lars-Olov Pettersson.
§ 4. Val av två justerare tillika rösträknare.
Föreslogs Mari Lundqvist och Sonja Jochheim som justerare.
Beslutades enligt förslagen.
§ 5. Fastställande av dagordningen.
Beslutades fastställa dagordningen.
§ 6. Justering av röstlängd.
Beslutades fastställa röstlängden i de fall det blir fråga om omröstning.
§ 7. Fråga om årsmötet är behörigen utlyst.
Kallelse har skett genom skriftligt utskick till samtliga medlemmar, genom info på hemsidan
och genom information på anslagstavlan på hästägareläktaren.
Beslutades att årsmötet är behörigen utlyst.
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§ 8. Verksamhetsberättelsen.
Verksamhetsberättelsen har funnits utlagd på hemsidan, tillgänglig på hästägarläktaren samt
på mötet. Mötesordföranden föredrog rubrikerna i verksamhetsberättelsen.
Beslutades godkänna verksamhetsberättelsen.
§ 9. Ekonomisk redovisning.
Bokslut och balansräkning har funnits tillgänglig på hästägarläktaren samt på mötet och
ansågs föredragen. Berth Ottosson redovisade därutöver bakgrunden till det redovisade
underskottet som är en konsekvens av investeringarna på hästägarläktaren och följer i
huvudsak budget.
Beslutades godkänna den ekonomiska berättelsen.
§ 10. Revisionsrapport och fråga om ansvarsfrihet.
Revisorssuppleanten Jan Åke Byström läste upp revisorernas berättelse vari föreslogs att
Balans och Resultaträkning fastställs samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna
året.
Beslutades enligt förslaget.
§ 11. Fastställande av arvoden.
Föreslogs oförändrat 62 000 kronor varav revisorerna och valberedningens ledamöter erhåller
500 kronor vardera och övrigt till styrelsens förfogande.
Beslutades enligt förslaget.
§ 12. Val av ordförande (1 år)
Valberedningen föreslog omval av Berth Ottosson.
Beslutades enligt förslaget.
§ 13. Val av fyra styrelseledamöter
Valberedningen föreslog omval av Lars-Olov Pettersson samt nyval av Peter Kling (tidigare
suppleant) och Eva Lotta Risedal samtliga på 2 år.
Beslutades enligt förslaget.
Valberedningen föreslog Bo Lundqvist (tidigare suppleant) som fyllnadsval på 1 år.
Beslutades enligt förslaget.
§ 14. Val av två styrelsesuppleanter (1 år)
Valberedningen föreslog nyval av Louise Frumerie och Sören Knopp.
Beslutades enligt förslaget.
§ 15.Val av två revisorer och två revisorssuppleanter (1 år)
Valberedningen föreslog omval av Anders Johnsen och Tommy Gustafson som revisorer.
Beslutades enligt förslaget.
Valberedningen föreslog omval av John-Åke Byström och Sverre Gustafson som
revisorssuppleanter.
Beslutades enligt förslaget.
§ 16. Val av ledamöter och suppleanter till RST:s fullmäktige.
Beslutades hänskjuta frågan till styrelsen.
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§ 17. Val av tre ledamöter till valberedning.
Föreslogs omval av Kenth Eliasson samt nyval av Leif Jakobsson samt att styrelsen i likhet
med föregående år utser en ledamot ur styrelsen att ingå i valberedningen.
Beslutades enligt förslaget.
§ 18. Medlemsavgift.
Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgift 300 kronor för år 2014.
Beslutades enligt förslaget.
§ 19. Förslag till reviderade stadgar.
Lars-Olov Pettersson föredrog stadgeförslaget enligt bilaga 1. som tidigare antagits på
höstmötet den 24 oktober 2012.
Beslutades att slutgiltigt fastställa stadgarna enligt förslaget.
§ 20. Från styrelsen hänskjutna frågor (rättsskyddsförsäkring).
Berth Ottosson redovisade att föreningen har en rättsskyddsförsäkring i If som ingår i
medlemskapet. Av RST:s 27 föreningar har endast fem stycken försäkringen och
utnyttjandegraden är låg. RST:s avtal med If är sedan årsskiftet ersatt med ett samarbete med
Agria. Kostnaden för försäkringen är cirka 26 000 kronor per år för ÅTHF:s del. Styrelsen
önskar höra medlemmarnas uppfattning om att avveckla försäkringen.
Beslutades att styrelsen får i uppdrag att närmare utreda konsekvenserna av en uppsägning
samt återkomma till höstmötet 2013 i frågan.
§ 21. Övriga frågor.
a) Lars-Olov Pettersson rapporterade om mötet den 17 april i Åbys regi kring samarbetet
mellan Åby och Halmstad. Vidare rapporterades kring motioner till travsällskapet i
november kring prispengar och öppet sällskap. Åby planerar nya stadgar under hösten för att
öppna sällskapet.
Beslutades godkänna rapporten.
Tony Löfqvist tog upp frågan om hästägarekort för hästägare på Åby som har häst i träning
på annan bana men i övrigt sin hästverksamhet (uppfödning mm) i Åby-regionen.
Beslutades att styrelsen tar upp frågan med Åby i syfte att utverka hästägarkort för denna typ
av hästägare.
Sten Åke Bohlin tog upp frågan om vilka som har tillgång till hästägarläktaren och hur
medlemskontrollen fungerar.
Berth Ottosson redovisade att hästägarläktaren är avsedd för hästägareföreningens
medlemmar i första hand och gästande hästägare från andra hästägareföreningar. I mån av
plats kan också andra hästägare komma ifråga (hästägarkort). Medlemskontrollen skall
underlättas genom att inpasseringen skall flyttas till den övre dörren i den delen som vetter
mot balkongen.
§ 22. Avslutning.
Mötesordföranden Sverre Gustafsson förklarade årsmötet avslutat varvid föreningens
ordförande Berth Ottosson tackades Sverre Gustafsson för väl genomfört uppdrag som
mötesordförande.
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Mötessekreterare

Sverre Gustafsson
Mötesordförande
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Justerare
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Justerare

