Årsmötesprotokoll
Datum:

24 maj 2021

Tid:

kl.18.30 – 20.30

Plats:

Stallbacken, Åby

Inledning
Ordförande Tony Löfqvist hälsar de 30 medlemmarna välkomna till 2021 års årsmöte.
På grund av Covid-19, var det detta år ingen gemensam fika under denna dag. Var och en
bjöds istället på dricka och vetebröd i det fria. Vi uppmanades även att hålla avstånd och att
sitta utspridda.
§1. Öppnande.
Ordförande Tony Löfqvist öppnar årsmötet.
§ 2. Val av ordförande för årsmötet.
Styrelsen föreslår Jens Christian Berlin som mötesordförande.
Beslutades enligt förslaget.
§ 3. Val av sekreterare för årsmötet.
Styrelsen föreslår Christina Johnstone till mötessekreterare.
Beslutades enligt förslaget.
§ 4. Fastställande av dagordningen.
Beslutades fastställa dagordningen.
§ 5. Val av två justerare tillika rösträknare.
Föreslår Roine Svensson och Björn Larsson som justerare.
Beslutades enligt förslagen.
§ 6. Justering av röstlängd.
Föreslår att medlemslistan justeras och utgör röstlängd i det fall omröstning kommer att
genomföras.
Beslutades enligt förslaget.
§ 7. Fråga om årsmötet är behörigen utlyst.
Christina Johnstone redovisar att kallelse har skett genom postutskick till samtliga
medlemmar. Information har funnits på hemsidan sedan den 23 april. Verksamhetsberättelse
mm har även skickats ut via mail.
Beslutades att årsmötet är behörigen utlyst.

§ 8. Behandling av styrelsens och revisorernas berättelse.
a) Verksamhetsberättelsen.
Verksamhetsberättelsen har funnits utlagd på hemsidan, skickats ut via mail samt är
tillgänglig på mötet. Verksamhetsberättelsen anses föredragen.
Beslutades godkänna verksamhetsberättelsen.
b). Ekonomisk redovisning.
Bokslut och balansräkning har även den legat på hemsidan, mailats ut samt finns tillgänglig
på mötet och ansågs föredragen.
Beslutades godkänna den ekonomiska berättelsen.
§ 9. Revisionsrapport och fråga om ansvarsfrihet.
Tony Löfqvist läser revisorernas berättelse. I denna föreslår revisorerna att styrelsen beviljas
ansvarsfrihet för det gångna året.
Beslutades enhälligt att fastställa resultat-och balansräkningen samt att bevilja styrelsen
ansvarsfrihet.
§ 10. Fastställande av arvoden.
Föreslogs oförändrat 50 000 kronor i kostnadsersättning, varav revisorerna och
valberedningen erhåller 500 kronor vardera i kostnadsersättning och övrigt till styrelsens
förfogande.
Beslutades enligt förslaget.
§ 11. Av medlemmarna inkomna motioner
Inga motioner har lämnats in.
§ 12. Val av ordförande (1 år)
Valberedningens föredragande Karin Larsson föreslår
omval av Tony Löfqvist som ordförande på ett år.
Beslutades enligt förslaget.
§ 13. Val av ledamöter i styrelsen
a) Val av tre styrelseledamöter (2 år)
Bengt Hammarberg har meddelat att han avgår.
Valberedningens föredragande föreslår omval av
Jessika Sjöberg samt Sten-Åke Bohlin på två år.
Nyval av Johan Lundqvist på två år.
Beslutades enligt förslagen.
b) Val av en suppleant (1 år)
Valberedningen föredragande föreslår Benny Björkman.
Beslutades enligt förslaget.

§ 14. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter (1 år)
Tidigare revisorer och revisorssuppleanter har meddelat att de avgår.
Valberedningens föredragande föreslår nyval av Bengt Hammarberg samt Lars Larsson som
revisorer på ett år.
Beslutades enligt förslaget.
Valberedningens föredragande föreslår nyval av Henrik Olsson samt Lars Palmqvist som
revisorssuppleanter på ett år.
Beslutades enligt förslaget.
§ 15. Val av en representant till NÄT
Beslutades hänskjuta frågan till styrelsen.
§ 16. Val av ledamöter till valberedning.
Beslutades att ur styrelsen utse Sten-Åke Bohlin.
Beslutades utse Karin Larsson som sammankallande samt Henrik Olsson.
§ 17. Fastställande av medlemsavgifter.
Christina Johnstone föredrog styrelsens förslag att medlemsavgiften för 2022 skall vara
oförändrat 300 kronor per år. För ungdomar under 25 år 100 kr.
Beslutades enligt förslaget.
§18. Från styrelsen hänskjutna frågor
Stadgeändring (beslut 2)
Nuvarande lydelse:
”§3 Föreningen skall vara ansluten till Riksförbundet för Sveriges Travhästägare”.
Förslag till ny lydelse:
”§3 Föreningen bör vara ansluten till Travhästägarna”.
Beslutades att ändra lydelsen i stadgarna §3 till; Föreningen bör vara ansluten till
Travhästägarna.
§ 19. Från medlemmar anmälda frågor.
Inga frågor fanns anmälda från medlemmarna.

§20. Övriga frågor
Det har inte kommit några besked kring när hästägareläktaren och när denna kan öppna.
Det blev en dialog kring hur vi skulle kunna bidra till att locka fler hästägare till sporten.
Många förslag kom upp. Bland annat att anordna ett Öppet Hus för alla som kan tänkas vara
intresserade av travsport. Att det skulle vara möjligt för föreningens medlemmar att erbjuda
dubbelsulky till vänner för att på så sätt sprida intresset för sporten. Det kom även upp att
man skulle kunna lotta ut ”Hästägare för en dag”
När det gäller momsfrågan har Skatteverket omarbetat sitt ställningstagande om vem som är
beskattningsbar person. Från ST:s sida meddelar man att man att man i dagsläget inte kan se
vad som kommer att ske som ett resultat av det nya ställningstagandet.
Enligt uppmaning från höstmötet är motion inlämnad till Travhästägarna angående
medlemskap i den rikstäckande hästägareföreningen. Sällskapets årsmöte är planerat till den
30 juni.
Styrelsen återkommer så fort det finns något besked till medlemmarna kring öppning av
hästägareläktaren och tar med sig alla uppkomna förslag inför planeringen av höstens
aktiviteter.
§ 21 Framtidens Travorganisation – Vad vill vi?
Tony Löfqvist redogör kortfattat för de tre olika omorganisationsförslag som ingår i rådslag
2.0. Hästägareföreningen tillsammans med B-tränar och Monté föreningen har ställt sig
bakom nr 3 – Det alternativa banförslaget. Åby Travsällskap har inte enats om vilket
organisationsförslag man vill ansluta sig till när det gäller STs framtida organisation. Man har
istället skickat ett antal frågor i syfte att få förtydligande kring alternativ ett och tre.
§ 22. Avslutning.
Jens Christian Berlin tackade hela styrelsen för ett väl genomfört arbete under det gångna
året.
Jens Christian tackades för ordförandeskapet under årsmötet.
Bengt Hammarberg avtackades för sitt arbete som styrelseledamot.
Därefter förklarade vår ordförande Tony Löfqvist årsmötet avslutat.
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