
Protokoll Höstmöte Åby Travhästägareförening 26/10 2022 

Plats; Klubbrummet Åby Travet 

Tid: 18.30 – 21.00 

 

 

1. Val av ordförande för mötet 

Till ordförande för mötet valdes Tony Löfqvist. 

 

2. Val av sekreterare för mötet 

Till sekreterare för mötet valdes Henrik Olsson. 

 

3. Justering av röstlängd 

Beslutades att fastställa röstlängd om så skulle behövas. 

 

4. Fråga om Höstmötet är behörigt utlyst 

Mötet var behörigt utlyst. 

 

5. Val av två personer jämte ordförande justera protokollet 

Till justerare jämte ordförande valdes Jessika Sjöberg och Sten-Åke Bohlin 

 

6. Fråga om fyllnadsval till valberedningen samt val av sammankallande till valberedningen 

Mötet ansåg att det inte behövdes fyllnadsval efter avhopp av Karin Larsson. Styrelsen fick i 

uppdrag av mötet att se över stadgarna vad som gäller för valberedning samt komma med 

förslag om uppdatering av dessa. 

 

7. Information från Peter Bronsman och Jon Pedersen om vad som händer i och runt Åby 

Travsällskap 

Peter Bronsman (ordförande Åby Travsällskap) redogjorde för läget med försäljning av 

”hotell och mässhall” där arbetet med att hitta rätt köpare fortskrider inom 

ägarkonstellationen. Vi fick även en tydlig redogörelse för Höglanda/Asserdal projektet som 

bör kunna färdigställas under våren. Robert Berghs gård i Hajom ligger nu ute för försäljning 

där vi fick en tydlig redogörelse för ägandeskapen. Även Åsa Travcamp var uppe till 

diskussion – där kan tränare vara på väg in. 

Jon Pedersen (tf VD och sportchef Åby) redogjorde för bl.a. sporten och gav oss 

uppdateringar om resultat av auktioner. Åby är drivande i en eventuell tv-serie i och kring 

travet. 

 

8. Information från styrelsen 

Björn Larsson har lämnat styrelsen. Då han tidigare var vice ordförande har styrelsen fattat 

beslut om att Jessika Sjöberg ersätter honom på den positionen.  

Hästägaredagen har varit med nöjda sponsorer. 

Resor har ordnats. 

Det finns en ny andelshäst där det finns några andelar kvar i nuläget. 

 

 



9. Övriga frågor 

Tony redogjorde för situationen inom Svensk Travsport, BAS och Media. 

 

 

 

 

 

_____________________  ________________________ 

Henrik Olsson   Tony Löfqvist 

Sektreterare   Mötesordförande 

 

 

_____________________  ________________________ 

Jessika Sjöberg   Sten-Åke Bohlin 

Justerare   Justerare 

 

 

 

 

 

 


