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Datum:    4 april 2021 
Tid     14.00 – 15.30 
Plats:     Sätilavägen 1080 
Paragraf nr:    § 22 - 32 
 
 
Närvarande:  
 Benny Björkman 

Bengt Hammarberg 
 Christina Johnstone 
Jessika Sjöberg 
Roine Svensson 
Sten-Åke Bohlin 
Tony Löfqvist 
 

Ej närvarande:    Björn Larsson 
 

 
 

             
§ 22 Öppnande  
 Ordförande Tony Löfqvist hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 23 Dagordning 
 Beslutades att fastställa dagordningen. 
 
§ 24 Val av justerare  

Beslutades att välja Roine Svensson till justerare. 
 
§ 25 Föregående mötesprotokoll 
 Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 
 
§ 26 Beslutsuppföljning 

Tagna beslut följdes upp och kunde läggas till handlingarna. 
Beslutades att Jessika Sjöberg kontaktar Eva Silverberg för en uppdatering vad gäller status 
i momsfrågan 
Beslutades att Tony Löfqvist övertar kommunikationen med Agria 
  

§ 27 Rapporter 
a) Nät 
Remisssvar är på gång från NÄT angående spelutredningen. Denna ska vara inlämnad i 
slutet av april. Det man vill ha svar på är frågan kring Travsportens finansiering vilken är 
utskickad av finansdepartementet. 
Beslutades att godkänna rapporten 
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 b) Åby Travsällskap 
Dialog förs kring hur det kommit sig att hästägarna inte är - eller under massor av år inte har 
varit bättre representerade i Travsällskapet. Demokratin har underminerats och vi konstaterar 
att ÅTS av idag inte klarat av att vara den demokratiska ideella organisation som finns i 
ändamålsparagrafen. Vi avvaktar kallelse till årsmötet.  

 Beslutades att skriva en motion till årmötet med krav om en oberoende juridisk utredning 
av Åby Mat och Möten. 

 
c) Ekonomisk rapport. 
Jessika Sjöberg rapporterar att det finns 240 inbetalda medlemmar den 4 april.  
Flera är på gång in. 
Beslutades att godkänna rapporten.  
 
d) Hemsidan/Medlemsinformation 
Christina Johnstone uppmanar alla att komma med input gällande information till hemsidan. 
Beslutades att Christina Johnstone sätter ihop ett informationsbrev till medlemmarna. 
 
e) Agria 
Ännu inget svar från Agria om rabatter till medlemmar i hästägareföreningen. 
Beslutades att Tony Löfqvist tar en ny kontakt 
 

 f) ST 
 Tony Löfqvist informerar att Travsportens informationskanal (TIK) kommer att lanseras 
under april månad dit alla antällda samt styrelseledamöter i Sällskap och Basorganisationer 
blir inbjudna. Syftet är att information rörande travsport ska vara öppen och tillgänglig för 
alla aktiva inom travnäringen. 
Beslutar att godkänna rapporten 
  

 
§ 28 Sportfrågor 

Dialog kring möjligheten att anodna en hästägaredag till hösten. Likaså att föreningen 
anordnar en kick-off dag för alla medlemmar när banan åter öppnar. 

 Beslutades att Tony Löfqvist kontaktar Jon Pedersen för att stämma av ett datum/lopp för 
en hästägaredag till hösten. 
Beslutades att genomföra en kick-off dag när banan åter är öppen. 

 
§ 29 Årsmötet 
 Med hänvisning till fortsatt Coronarestriktioner med max 8 personer inomhus, är det fortsatt 

osäkert att genomföra ett årmöte under april månad. Diskuterar att lägga mötet utomhus. 
 Christina Johnstone rapporterar att verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse samt 

revisionsberättelse och är klara. 
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Beslutades att förlägga årsmötet till måndagen den 24 maj, kl 18.00. 
Beslutades att årmötet sker på stallbacksparkeringen (vid regn under avlastningstaket). 
Beslutades att Christina Johnstone tillfrågar Jens-Christian Berlin att sitta ordförande för 
årsmötet. 
Beslutades att Tony kontaktar Jon Pedersen för bokning av lokal. 
Beslutades att Jessika kontaktar Ingvor Rutgersson om fikat. 
Beslutades att Jessika kontaktar Göran Lindskog för utskick 
 

 
§30 Valberedningen 

Sten-Åke Bohlin rapporterar att valberedningen är igång. 
Beslutades att godkänna rapporten 
 

 
§31 Nästa möte 
 Beslutades att genomföra nästa styrelsemöte torsdagen den 20 maj 18.00. 

Beslutades att Tony bokar lokal på Åby. 
 
§ 32 Mötets avslutande 

 Tony tackar för engagemanget och avslutar mötet.  
 
 
 
 
 
 
 

Ordförande      Sekreterare 
Tony Löfqvist     Christina Johnstone 
 
 
 
 
Justerare 

 Roine Svensson 
 

 
 


