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§ 51

Öppnande
Ordförande Tony Löfqvist hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 52

Dagordning
Beslutades att fastställa dagordningen.

§ 53

Val av justerare
Beslutades att välja Bengt Hammarberg till justerare.

§ 54

Föregående protokoll (28 november)
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna

§ 55

Beslutsuppföljning
Tidigare beslut följdes upp.

§ 56

Rapporter
a) Nät
Bloggen från ÅTHF om att tomten är på väg till våra travbanor finns utlagd NÄTs hemsida.
Beslutades att godkänna rapporten
b) Åby Travsällskap
Tony Löfqvist rapporterade att både B-tränarna och Montéföreningen samt Sällskapet tagit
beslut på att ställa sig bakom Åbys alternativa förslag till omorganisation av ST. Just nu
råder dock en något förvirrad situation, eftersom ordförande i Sällskapet på eget bevåg
dementerat det tagna beslutet.
Beslutades att godkänna rapporten.
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c) Hemsidan
Jessika rapporterade att den nya hemsidan i stort sett är klar för publicering.
Beslutades att alla ska läsa och komma med förslag på korrigeringar.
Beslutades att Christina Johnstone uppdaterar strategiplanen och vidarebefordrar denna för
upplägg på hemsidan.
d) Agria
Bengt Hammarberg rapporterade att han kommer att följa upp hur det går i arbetet med att få
till ett avtal mellan NÄT och Agria.
Beslutades att godkänna rapporten.
e) Ekonomi
Tony Löfqvist rapporterade att ekonomin följer budget.
Beslutades att Bengt Hammarberg tar fram ett förslag till budget för 2021.
e) Medlemsregistret
Christina Johnstone rapporterade att trots att ordförande Mikael Melefors i ett mail från den
19 november meddelar att vårt medlemsregister är struket ur travhästägarna, erhåller valda
medlemmar fortfarande medlemsbrev den 26 november. Noteras dock att ingen i ÅTHFs
styrelse har fått något medlemsbrev.
Beslutades att Christina Johnstone återigen tillskriver Travhästägarna med hänvisning till
GDPR och skrivelsen från den 11 november där både eventuellt personuppgiftsbiträdesavtal
och datadelningsavtal sades upp.
§ 57

Sportfrågor
Tony rapporterar att det delvis kommit information kring fördelning av prismedel, ytterligare
information beräknas komma under veckan.
Beslutades att godkänna rapporten.

§ 58

Momsfrågan
Diskussion kring hur momsfrågan behandlats av ST. Tveksamt till att man valt att låta LRFs
representanter ta ansvar för frågan samt varför ATG ska vara involverad och ha åsikter kring
detta, samtidigt som vi hästägare inte har fått yttra oss eller fått vara med i diskussionen med
Skattemyndigheten/Regeringen. Noteras att Solvalla, Eskilstuna, Mantorp och Solängets
travsällskap har tillskrivit regeringen i frågan.
Beslutades att fortsätta bevaka frågan.

§ 59

Åbys och Sveriges framtida gemensamma travhästägarorganisation
En lång diskussion fördes kring hur vi ser travsportens framtid ur ett hästägareperspektiv. Vi
ser ett tydligt behov av att Sveriges travhästägare blir en samlad kår. Vi måste dock börja på
hemmaplan. Hur kan vi hästägare på Åby medverka till att hästägarna/travets finansiärer
pratar med en enda röst gentemot travsportens framtida gemensamma organisation?
Beslutades att Christina Johnstone skissar på ett utkast till formuleringar
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§ 60

Nästa styrelsemöte
Beslutades att nästa styrelsemöte genomförs den6 januari klockan 14.00 i Sätila.

§ 61

Mötets avslutande
Tony Löfqvist tackade deltagarna och avslutade styrelsemötet. Därefter fortsatte vi med att
lägga vårt juliga medlemsbrev i kuvert för utskick till de medlemmar som inte har anmält
någon e-postadress. Övriga medlemmar har redan fått julbrevet tillsänt sig via e-post.
Ordförande
Tony Löfqvist
Justerare
Bengt Hammarberg

Sekreterare
Christina Johnstone

