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Datum:  24 november 2021 
Tid  16.30 – 18.00 
Plats:  Goopsalen Åby 
Paragraf nr:  § 73 - 81 
 
Närvarande:     
  Christina Johnstone 
  Björn Larsson 
  Johan Lundqvist 
  Tony Löfqvist  
  Roine Svensson 
  Sten-Åke Bohlin 
  Jessika Sjöberg 
  Benny Björkman 
 
Adjungerad : Karin Larsson (valberedningen) 
   
 
§ 73 Öppnande 

Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. 
 
§ 74 Dagordning 
 Beslutades att fastställa dagordningen. 
 
§ 75 Justerare 

Beslutades att utse Björn Larsson, att tillsammans med mötesordföranden,  
justera dagensprotokoll. 

 
§ 76  Föregående mötesprotokoll 

Godkändes och lades till handlingarna 
 

§ 77 Rapporter 
a: Nät 

 Möte sker i Stockholm 27 - 28 november. 
 Tony Löfqvist och Christina Johnstone representerar ÅTHF. 
 Sammanfattning från mötet kommer att mailas ut till styrelsen. 
 Beslutades att godkänna rapporten. 
 
 b: Åby Travsällskap 

Karin Larsson sammanfattar att det var ett framtidsinriktat höstmöte i ÅTS.  
Benny Björkman återger att ÅTS ordförande Peter Bronsman var övertygad om att Åby Mat 
och Möten skulle kunna bli vinstdrivande igen, däremot hade han varit tveksam till att ÅTS 
var delägare till Hotellet  
Vi avvaktar Peter Bronsmans presentation under kvällens höstmöte i ÅTHF. 
Beslutades: Godkänna rapporten 
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 d: ST 
 Tony Löfqvist rapporterar att det omorganisationsförslag som ST nu arbetar med inte har 

tagit hänsyn till banornas alternativa förslag. Arbetet fortsätter. 
 Beslutades att godkänna rapporten 
 
 e: Ekonomi/medlemsantal 
 Jessika Sjöberg rapporterar att ekonomin följer budget.  

Beslutades att godkänna rapporten 
 
 f: Månadens hästägare 

Under GS 75 delade Tony ut priset till oktober månads hästägare. 
Jessika Sjöberg rapporterar att priser finns inköpt för resterande månader detta år.  
Christina Johnstone meddelar att hon köpt in priser för första halvåret 2022. 

 Beslutades att godkänna rapporterna. 
 
 g: Hemsidan/Facebook 
 Christina Johnstone rapporterar att sidan är uppdaterad utifrån de förslag som kommit in. 

Beslutades att godkänna rapporten 
 
 g: Läktaren 
 Roine rapporterar att han, Jessika och Björn genomförde en liten medlemsaktivitet på häst-

ägareläktaren under GS75. Det kom närmare 30 till hästägare till läktaren. En mycket trevlig 
stämning rådde. Ett gott tack till Jessika, Roine och Björn. Alla som då inte var betalda med-
lemmar, betalade in medlemsavgiften på plats. Även ett par nya medlemmar tillkom.  

 Roine som läktaransvarig kommer fortsättningsvis att vara den som välkomnar alla som 
kommer och uppmuntra till medlemskap hos dem som ännu inte är medlemmar. Varje 
medlem kan ta med en gäst.  

 Beslutades att godkänna rapporten 
 
 h: Resor 
 Christina Johnstone rapporterar att 35 är anmälda till Prix d´Amerique 2022 och beslut är 

taget från researrangören att genomföra resan. 
Karin Larsson föreslår en resa till Italien för att hälsa på Varenne. 

 Beslutades att godkänna rapporten och ta till oss förslaget om Italien. 
 
§ 78 Samverkan Åby  -  ÅTHF 

Tony Löfqvist rapporterar et avtal som nu gäller mellan Åby – ÅTHF ligger fast även under 
2022. Samtal sker aktivt kring hur ett nytt avtal ska se ut för framtiden. I detta ligger att 
samordna alla föreningar till en gemensam travförening för Åby. ÅTHF tar på sig att gå före i 
detta arbete. 
Beslutades att godkänna rapporten. 
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§ 79 Praktiskt inför kvällens Höstmöte 

Köttgryta serveras i Lyon. Kaffe på maten tas med upp till samlingslokalen Henning Krafts 
minne. Peter Bronsman kommer att presentera sig själv utifrån att ha varit långvarig hästä-
gare samt ge sin syn på Åby utifrån ett sällskaps perspektiv och ST ur ett nationellt hästäga-
reperspektiv. Även Jon Walter är inbjuden. Till sist ges aktuell information från förening 
samt svar på frågor från medlemmarna. 

 
  
§ 80 Nästa möte 

Förslagsvis under mellandagarna.  
 

 
§ 81 Avslutning 

Tony Löfqvist avslutade mötet och vi hälsade medlemmarna välkomna till ÅTHFs höstträff. 
 
 
 
 
  
Christina Johnstone 
Sekreterare 
 
 
   
Tony Löfqvist   Björn Larsson 
Mötesordförande      Justerare 


