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§1

Öppnande
Ordförande Tony Löfqvist hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§2

Dagordning
Beslutades att fastställa dagordningen.

§3

Val av justerare
Beslutades att välja Benny Björkman till justerare.

§4

Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§5

Rapporter
a) Nät
Tony rapporterar att utskick gjordes den 30 december av ÅTHFs ”utbildningsmaterial”
rörande ST:s omorganisation till samtliga sällskap, hästägareföreningar, VD:ar samt STs
styrelse. I utskicket redovisades även Banornas Alternativ Organisationsförslag. Flera
sällskap har även svarat och har varit positiva.
Beslutades att godkänna rapporten
b) Åby Travsällskap
Tony Löfqvist rapporterar att han på mötet den 5 december, enligt uppdrag, föredrog Åbys
svar på ST rådslags frågor 1-4. Detta var en sammanfattning av de svar som styrelseledamöterna lämnat in till honom. Några hade dock valt att inte svara. Man tog även beslut
att stå bakom banornas alternativa organisationsförslag. Förövrigt är det fortfarande är
brister i kommunikationen inom sällskapet, vilket gör att det för närvarande är handlingsförlamning avseende ÅMM och övriga frågor. Nästa möte i sällskapet är den 12 januari.
Beslutades att godkänna rapporten.
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d) Ekonomisk rapport
Eva Kjällman har lämnat över bokslutet för 2020.
I förhållande till budgeten för 2020 har det blivit ett plusresultat.
Christina Johnstone kommer att lämna över redovisningen till revisorn Anders Johnsen.
Beslutades att godkänna rapporten.
e) Hemsidan
Jessika rapporterar att den nya hemsidan är klar och utlagd.
Uppmaning till alla att gå igenom innehåll och ge tips och ideer på saker som saknas samt
info som kan tas bort. Alla ska skicka in till Christina en kort presentation av sitt hästägeri
som sedan läggs ut på hemsidan..
Jessika kontaktar Göran Lindskog om att Aktuellt ska vara förstasida och därifrån länkas
man vidare till ”Det här är Åby Hästägareförening.
Göran Lindskog kommer att skicka en manual till Christina Johnstone för hur man hanterar
den nya hemsidan. Christina och Roine kommer sedan att sätta sig ner tillsammans för att gå
igenom tillhandahavandet av hemsidan.
Beslutades att godkänna rapporten
f) Agria
Beslutades att Bengt Hammarberg intensifierar kontakterna med Agria
§6

Sportfrågor
Björn Larsson rapporterar att nästa år blir det 50 loppdagar. Fyra V5 dagar samt ett lunchtrav
är borttaget. Det positiva är att det läggs på ett 50 000 lopp under varje V86 dag. Vilket
betyder 16 dagar. Prispengarna blir dock något mer än förra året.
Europaderbyt förläggs till Åby.
Möjligheten att själva flytta om pengar på banan blir svårare eftersom ST tydligare låser
pengarna till loppen.
De undersöks alternativ till Balltorp som kommer att försvinna i september 2021.
Tony kontaktar Jon Walter om möjligheten att få anordna en hästägaredag den 30 september
(V64). Reservdatum för dagen föreslås vara den 28 oktober (V64)
Tredjealternativ 14 oktober (V5)
Beslutades att godkänna rapporten

§7

Strategiprogrammet
Hoten från skattemyndigheten angående momshästen, vikten av samverkan hästägare
emellan samt bild och reklmarättigheter behöver redan uppdateras i vårt strategiprogram.
Beslutades att Christina Johnstone och Tony Löfqvist får i uppdrag att lägga in
uppdateringar i vårt treåriga strategiprogram för 2021-2023
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§8

Budget 2021
Bengt Hammarberg redovisar ett förslag till budget för 2021 som diskuterades.
Beslutades att anta budgeten för 2021.

§9

Årets hästägareprofil
Beroende på Covid-19 under i stort sett hela 2020 beslutades att under detta år inte utse
någon hästägareprofil på Åby.

§10

Verksamhetsplan 2021
Årsmötet för 2021 beslutades att genomföras den 27 april.
Höstmötet för 2021 beslutades att genomföras den 12 oktober

§11

Nästa möte
Beslutades att genomföra nästa styrelsemöte den 6 mars.
I samband med detta kommer vi också att förbereda utskick av medlemskorten.

§ 11

Mötets avslutande
Tony tackar för engagemanget och avslutar mötet. Arbetet forstätter med att skicka ut
medlemsbrevet med inbjudan till ytterligare ett medlemsår.

Ordförande
Tony Löfqvist

Justerare
Benny Björkman

Sekreterare
Christina Johnstone

