
Åby Travhästägareförening 

Årsmötesprotokoll 
Sida: 

 1(3) 

Datum:    28 april 2022 

Tid     19.15 – 20.30 

Plats:     Åby travet, restaurang Lyon 

 

 

            

§ 1 Val av ordförande för mötet  

 Till ordförande för mötet valds Bengt Hammarberg. 

 

 

§ 2 Val av sekreterare för mötet 

 Till sekreterare för mötet valdes Henrik Olsson. 

 

 

§ 3 Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet 

Till justerare valdes Cecilia Vikström Börjesson och Claes Wilson. 

 

 

§ 4 Fastställande av dagordning 
Dagordning fastställdes enligt det förslag som skickats ut. 

                                                                                                 

 

§ 5 Fastställande av röstlängd 

 Beslutades att fastställa röstlängd om så behövdes. 

  

  

§ 6 Fråga om årsmötet är behörigt utlyst 

 Efter redogörelse för hur och när kallelse är utskickad ansåg mötet att årsmötet var behörigt 

utlyst. 

 
 

§ 7 Behandling av styrelsen och revisorernas berättelse 

 Styrelsen och revisorerna gick igenom sina berättelser vilka godkändes av stämman. 

 

 

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

 Stämman gav styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 

 

 

§ 9 Fastställande av arvoden. 
 Stämman fastställde att styrelsen har 45.000:- till förfogande till ersättningar. 

 

 

§ 10 Behandling av inkomna motioner 

 Inga inkomna motioner att behandla. 
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§ 11 Val av ordförande i styrelsen (väljs på ett år) 

 Till ordförande för ett år valdes Tony Löfqvist. 

 

§ 12 Val av ledamöter till styrelsen jämte ersättare 

 

a) tre ordinarie ledamöter (väljs på två år) 

Björn Larsson 

Henrik Olsson 

Roine Svensson 

 

 b) en ersättare (väljs på ett år) 

       Benny Björkman 

 

 

§ 13 Val av två revisorer och två revisorsuppleanter (väljs på ett år) 

 Bengt Hammarberg (ordinarie)  

 Lars Larsson (ordinarie) 

 Lars Palmqvist (suppleant) 

 Håkan Lindholm (suppleant) 

 

 

§ 14 Val av representant i NÄT 

 Till representant i NÄT valdes Tony Löfqvist. 

 

 

§ 15 Val av valberedning (tre personer i vardera ett år) 

 Till valberedning valdes 

 Karin Larsson (sammankallande) 

 Jan Klang 

 Sten-Åke Bohlin 

 

 

§ 16 Fastställande av medlemsavgifter 

 Medlemsavgiften fastställdes till 300:-/person 

För personer under 25 år 100:-/person 

 

 

§ 17 Från medlemmar anmälda frågor 

 Inga anmälda frågor 

 

 

§ 18 Övriga frågor 

 Stadgarna på hemsidan behöver uppdateras till de som nu gäller.  

Detta berör paragraf 3 där det det nu står ”Föreningen SKALL vara ansluten till 

Riksförbundet Sveriges Travhästägare”. Medans stadgarna numera säger ”Föreningen BÖR 

vara ansluten till Riksförbundet Sveriges Travhästägare. 
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Noterbart är att Åby Travhästägareförening efter sin uteslutning ansökt om återanslutning 

vilket fått avslag från Riksförbundet Travhästägarna. 

 

 

Fråga uppkom om hur det ser ut inom exempelvis strukturen för Svensk Travsport vilket 

besvarades av föreningens ordförande.  

 

§ 19 Mötets avslutande 

 Mötets ordförande avslutar mötet. 

 

 

 

 

Ordförande      Sekreterare 

Bengt Hammarberg     Henrik Olsson 

 

 

 

 

Justerare      Justerare 

 Claes Wilson      Cecilia Vikström Börjesson 

 

 

 


