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Datum:    6 mars 2021 
Tid     12.00 – 15.30 
Plats:     Sätilavägen 1080 
Paragraf nr:    § 12 - 21 
 
 
Närvarande:   

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

Ej närvarande:    Benny Björkman 
 

 
 

             
§ 12 Öppnande  
 Ordförande Tony Löfqvist hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 13 Dagordning 
 Beslutades att fastställa dagordningen. 
 
§ 14 Val av justerare  

Beslutades att välja Jessika Sjöberg till justerare. 
 
§ 15 Föregående mötesprotokoll 
 Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 
 
§ 16 Beslutsuppföljning 

Tagna beslut följdes upp och kunde läggas till handlingarma. 
  

§ 17 Rapporter 
a) Nät 
Tony rapporterar att Nät under föregående vecka hade möte med travtränarnas riksförbunds 
ledning. Under mötet diskuterades travsporten ur ett övergripande helhetsperspektiv. 
Ledningen för travtränarnas riksförbund kommer att återkomma för en ny dialog kring hur 
framtiden kan utformas genom en ny organisation av Svensk Travsport. 
Beslutades att godkänna rapporten 
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 b) Åby Travsällskap 
Tony Löfqvist rapporterar att det finns många frågor rörande Åby och Sällskapet som 
fortfarande inte är uppklarade. Uppgifter som begärts har ännu inte redovisats. Något nästa 
möte är inte heller beslutat.  

 Beslutades att godkänna rapporten. 
 

d) Ekonomisk rapport. 
Jessika Sjöberg rapporterar att det finns 229 inbetalda medlemmar den 3 mars.  
Beslutades att godkänna rapporten.  
 
e) Hemsidan 
Christina Johnstone rapporterar att hon har uppdaterat hemsidan. Övriga ombeds att hjälpa 
till att komma med förslag på förbättringar och förändringa till hemsidan. Alla ska även 
komma med input på aktuella frågor att lyfta på hemsidan. 
Beslutades att godkänna rapporten 
 
f) Agria 
Bengt Hammarberg rapporterar att det går trögt att få besked från Agria. 
Beslutades att kontakta Anders Johnsen (Agria) för att få ett snabbt förhandsbesked. 
 

 
§ 18 Strategiprogrammet 

Christina Johnstone rapporterar att Strategiprogrammet är uppdaterat och kommer att läggas 
ut på hemsidan. 

 Beslutades att godkänna rapporten 
 
§ 19 Budget 2021 
 Bengt Hammarberg redovisar ett förslag till budget för 2021 som diskuterades. 

Beslutades att anta budgeten för 2021. 
 
§20 Travhästägarna 

Som Sveriges näst största travhästägareförening är det naturligt att vi ska vara med i 
Travhästägarna. 
Beslutades att Christina Johnstone skickar en skrivelse till Travhästägarna med ansökan  
om att Åby Travhästägareförening åter blir medlemmar. 

 
§21 Årsmötet 2021 

Årsmötet beslutades att genomföras 27 april 
Verksamhetsberättelse 2020 diskuterades 
Beslutades att Tony Löfqvist kontaktar Jon Pedersen på Åby och bokar upp lokal 
Beslutades att alla bidrar till verksamhetsberättelsen och skickar till Christina Johnstone 
senast den 15 mars. 
Beslutades att Jessika Sjöberg kontaktar Göran på sidmakar´n för en kallelse till Årmötet. 
Beslutades att bjuda på frallor och kaffe 
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§20 Nästa möte 
 Beslutades att genomföra nästa styrelsemöte den 4 april. 
 
§ 21 Mötets avslutande 

 Tony tackar för engagemanget och avslutar mötet.  
Arbetet forstätter med att lägga medlemskorten i kuvert  
och skicka ut till de medlemmar som hitills betalt. 

 
 
 
 
 
 
 

Ordförande      Sekreterare 
Tony Löfqvist     Christina Johnstone 
 
 
 
 
Justerare 

 Jessika Sjöberg 
 

 
 


