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Tony Löfqvist
Karin Larsson (Valberedningen)
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§ 33

Öppnande
Ordförande Tony Löfqvist hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 34

Dagordning
Beslutades att fastställa dagordningen.

§ 35

Val av justerare
Beslutades att välja Bengt Hammarberg till justerare.

§ 36

Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna

§ 37

Rapporter
a) Nät
Tony Löfqvist rapporterar om de olika remisserna som inkommet från finansdepartementet
angående spelutredningen. Spelutredningen är grundligt framtaget och har tagit med många
aspekter rörande frågan om marknadsavgift eller inte. Man har även titta på Frankrike och
bettingen i England. Slutsatsen i utredningen är att man inte vill ha någon marknadsavgift,
med argumentet att travsporten i Sverige, i en förlägning, kommer att förlora på en sådan.
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NÄT (i vilken ÅTHF är medlemmar) har varit en av remisslämnarna och håller i stora delar
med utredaren. Bland annat att trav- och galoppsportens nuvarande finansiering från ATGs
överskott är en fortsatt hållbar finansieringsmodell även efter omregleringen. NÄT anser
även att fler licensierade spelbolag borde kunna få träffa avtal direkt med travsportens rättighetsinnehavare, dvs tävlingsarrangörerna – vilket är travsällskapen.
Likaså menar NÄT att det är ett allvarligt trovärdighetsdilemma när ett spelbolag inte fullt ut
separeras från ägande och styrning, oavsett om detta sker i den kommersiella eller den myndighetsövande verksamheten. Slutligen lyfter NÄT fram i sitt remissvar, att ansvaret för
finansieringen av HNS' verksamhet bör åläggas de centrala intresseföreningarna och förbunden inom all hästhållning, inte som nu endast av trav- och galoppsporten.
ST har också de lämnat ett svar som dock sammanfattningsvis kommit fram till att utredningen är undermålig.
Beslutades att godkänna rapporten
b) Åby Travsällskap
Tony Löfqvist rapporterar att hela sällskapets styrelse har ställt sina platser till förfogande
inför kommande årsmöte. Sällskapets årsmöte kommer att genomföras den 30 juni.
Enligt ÅTS stadgar ska kallelsen komma fem veckor före årsmötet.
Valberedningen för sällskapet arbetar nu för att hitta namn till ny styrelse. Deras förslag till
styrelse ska vara utskickad senast tre veckor före årsmötet. Eventuella motförslag skall
skickas till valberedningns ordförande senast 12 dagar före mötet.
Motion till årsmötet ska vara inkommen senast fyra veckor före årsmötet.
Beslutades att godkänna rapporten
c) ST:s rådslag
Tony Löfqvist rapporterar att sällskapets styrelse ännu inte har 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.
Beslutades att godkänna rapporten
d) Ekonomisk rapport.
Tony Löfqvist rapporterar att vi följer budget.
I dagsläget 225 medlemmar
Diskussion kring nya priser till månadens hästägare.
Beslutades att börja dela ut pris till månadens hästägare när Åby åter öppnar föe besökande.
e) Resor
Christina Johnstone presenterade ett framtaget förslag på en resa till Pris d´Amerique 2022.
Resan görs i samabete med Cab-resor likt tidigare år.
Beslutades att hästägareföreningens medlemmar får 500 kr i rabatt på resan till Prix
d´Amerique 2022.
Beslutades att Christina Johnstone tar fram en broschyr på resan som publiceras på
hemsidan samt mailas ut till medlemmarna.
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§ 38

Årsmöte
Ordförande: Jens-Christian Berlin är tillfrågad och har tackat ja.
Styrelsen träffas kl 17.00 för att förbereda inför mötet.
Fika: B-tränarna ordnar förtäring till årsmötet.
Material till årsmötet kopieras upp av Tony (30 ex)

§39

Valberedningen
Karin Larsson rapporterar att det bara saknas ett namnförslag till styrelsen.
Styrelsen diskuterar förslag på personer till valberedning.
Beslutades att godkänna rapporten

§40

Nästa möte
Beslutades att nästa möte blir det konstituerande mötet direkt efter årsmötet den 24 maj

§ 41

Mötets avslutande
Tony tackar för engagemanget och avslutar mötet.

Ordförande
Tony Löfqvist

Justerare
Bengt Hammarberg

Sekreterare
Christina Johnstone

