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Datum:  23 september 2021 
Tid  18.30 – 20.30 
Plats:  Sätilavägen 1080 
Paragraf nr:  § 59 - 72 
 
Närvarande:     
  Christina Johnstone 
  Björn Larsson 
  Johan Lundqvist 
  Tony Löfqvist  
  Roine Svensson 
  Sten-Åke Bohlin 
  Jessika Sjöberg 
 
Ej närvarande: Benny Björkman 
   
 
§ 59 Öppnande 

Ordförande Tony Löfqvist förklarade mötet öppnat och hälsade alla  
välkomna denna blåsiga dag. 

 
§ 60 Dagordning 
 Beslutades att fastställa dagordningen. 
 
§ 61 Justerare 

Beslutades att utse Jessika Sjöberg, att tillsammans med mötesordföranden,  
justera dagensprotokoll. 

 
§ 62  Föregående mötesprotokoll 

Godkändes och lades till handlingarna 
 

§ 63 Rapporter 
a: Nät 

 Nät har samverkansmöte under november. Kallelse kommer. 
 Beslutades att Tony återkommer med datum. 
 
 b: Åby Travsällskap 

Ingen information finns officiellt från ÅTS. Inga protokoll finns utlagda på hemsidan från  
deras styrelsemöte. Sällskapet har sitt höstmöte tisdagen den 26 oktober. 

 
 c: BTR 
 Jessika rapporterar från mötet på Riks-BTR där hon representerade Åby B-tränar- och 

Montéförening. Enligt Riks-BTR ordföranden finns numera bara ett ST förslag om ekonomisk 
förening kvar. Enligt densamme, är det bara Åby kvar som tror på banornas alternativa för-
slag. ÅTHF konstaterar att missinformation verkar finnas kring vad som verkligen gäller. 
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 De representanter som nu är invalda i Riks-BTR har bland annat lyft fram vikten av rekryte-
ring av nya B-tränare och att synas i media. 

  
 

 d: ST 
 Tony Löfqvist rapporterar att Danmarksavtalet röstades igenom av fullmäktige, trots att en 

allmän opinion ville att man bordlade beslutet för att utreda frågan vidare. Mariana har 
meddelat att hon ej ställer upp för omval. Även Markus Persson hoppar av både ATG och 
ST:s styrelse. 

 
 e: Ekonomi/medlemsantal 
 Jessika Sjöberg rapporterar att ekonomin följer budget. Hon har beställt presentkort för att 

dela ut till månadens hästägare året ut - att använda på ”Åby Mat och Möten”. 
Beslutades att godkänna rapporten 

 
 f: Hemsidan/Facebook 
 Christina Johnstone rapporterar att hemsidan är uppdaterad. 

Beslutades att godkänna rapporten 
 
 g: Resor 
 Christina Johnstone rapporterar att resan är klar till Prix D´Amerique. 

Beslutades att dela ut broschyren på hästägareläktaren under SM helgen. 
 
§ 64 Höstmöte 
 Förslag på ett höstmöte 17/11 alternativt 24/11. 

Mat erbjudes klockan 18.00. Mötet börjar 18.30. 
 Peter Bronsman bjuds in. Övriga punkter på mötet bör vara att deltagarna diskuterar de frå-

gor de anser att hästägareföreningen ska driva. 
Beslutades att Tony Löfqvist bjuder in Peter Bronsman och bokar lokal för 50 personer, 
samt bokar upp mat. 
Beslutades att förslag till punkter att diskutera under mötet mailas till Christina 
Beslutades att Jessika kontaktar Göran Lindskog för utskick av inbjudan. 

 
§ 65 Avtal Åby-ÅTHF 
 Vårt 10-åriga avtal med Åby avslutas vid årsskiftet. 

Tony Löfqvist kommer att sitta ner tillsammans med Jon Pedersen kring ett nytt avtal samt 
att det i detta avtal preciseras ett antal punkter som motprestation av hästägareföreningen. 

   
§ 66 Corona och entrébiljetter 

Fri entré till Åby. Dock viktigt att alla bokar sig via nätet för att få den fria biljetten. Antalet 
bokade biljetter är incitament för ersättning från ST. Informationen finns utlagd på  
hemsidan. Påminnelse även på Facebook.  
Beslutades att Roine Svensson hjälper till på plats för att hjälpa till att boka sin biljett på 
plats.  
Beslutades att Tony Löfqvist kontaktar Jon Pedersen för att lösa frågan. 

 



Åby Travhästägareförening 
Styrelseprotokoll 

  Sida: 
 3(3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
§ 67 Hästägaredag 
 Mötet diskuterade att anordna en hästägaredag till våren. 

Beslutades att Tony Löfqvist kontaktar Jon Pedersen om en dag. 
 
§ 68 Läktarträff 
 Läktarträff den 6 oktober klockan 17.00 – 18.00 
 Tony Löfqvist och Jessika Sjöberg representerar föreningen. 

Beslutades att Jessika Sjöberg ansvarar för att det bjuds på kaffe och fika.  
 
§69 Medlemsinformation 

Beslutades att Christina Johnstone tar fram ett medlemsbrev för utskick till medlemmarna. 
Information om bokning av biljetter till Åby, vilka travmedia som finns, resan till Prix 

 Läktarträffen den 6 oktober etc. 
 
§70 Månadens Hästägare 

Tony Löfqvist kontaktar Cecilia Olsson för att fråga om det kommer att delas ut någon  
”Månadens hästägare” under SM-helgen.  
Beslutades att Tony representerar föreningen om det är någon utdelning. 

  
§ 71 Nästa möte 

Förslag att ha nästa styrelsemöte i samband med Näts samverkansmöte. 
 

 
§ 72 Avslutning 

Tony Löfqvist avslutade mötet och tackade för engagemanget. 
 
 
 
 
  
Christina Johnstone 
Sekreterare 
 
 
   
Tony Löfqvist   Jessika Sjöberg 
Mötesordförande      Justerare 


