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Datum:    12 februari 2022 
Tid     11.00 – 13.30 
Plats:     Hästägareläktaren Åby 
Paragraf nr:    § 92 - 108 
 
Närvarande:    Tony Löfqvist (ordf) 
     Benny Björkman 
     Sten-Åke Bohlin 
     Björn Larsson 
     Johan Lundqvist 
     Jessica Sjöberg 
     Roine Svensson 
     Karin Larsson (valberedning + adjungerad) 
     Henrik Olsson (valberedning + adjungerad) 
  
Ej närvarande:   Christina Johnstone 
             
     
§ 92 Öppnande  
 Ordförande Tony Löfqvist hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 93 Adjungerande 

Ordförande föreslog att valberedningen genom Karin Larsson och Henrik Olsson  
adjungeras till mötet för att kunna delta i samtliga diskussioner. 
Beslutades att Karin Larsson och Henrik Olsson är adjungerade till mötet. 
 

 
§ 94 Val av sekreterare  
 Beslutades att välja Henrik Olsson till sekreterare.  
 
 
§ 95 Val av justerare 
 Beslutades att välja Roine Svensson till justerare. 
 
 
§ 96 Dagordning  

Beslutades att godkänna dagordningen med tillägg av paragraf 2 + 3. 
 
§ 97 Föregående mötesprotokoll 

Mötesprotokollet från den 6:e januari gicks igenom och lades till     
          handlingarna.                                                                                                 
 
§ 98 Rapporter 

a) Nät b) Åby Travsällskap c) ST 
  
 Ordförande informerar om att ett extra fullmäktige i Svensk Travsport har genomförts. 
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d) Ekonomi 
Inga avvikelser gentemot budget. Beslutades godkänna rapporten. 
 
e) Hemsida 
Inget att rapportera. 
 
f) Hästägarläktaren 
Det finns förslag på ombyggnad av hästägareläktaren. Jon Pedersen berättade om tankarna 
och ideerna. Hela styrelsen ser mycket positivt på ombyggnaden. 
Beslut av ombyggnad fattas av Sällskapets styrelse. 
 

§ 99 Försäkringar 
Göran Lindskog från Folksam var inbjuden för att berätta om de förmåner och rabatter som 
medlemmarna i vår förening har. Beslutades att Göran tar fram ett tydligt underlag och 
lämnar över till styrelsen för att därefter kunna lämna ut till medlemmarna. 

 
 
§ 100 Valberedningen 
 Valberedningen gick igenom och fick information om hur nuvarande styrelseledamöter såg 

på sin syn att sitta kvar eller inte. Diskutterades även om vilka behov som finns för framtida 
styrelse. 
 

§ 101 Årets hästägareprofil 
Beslutades att; Christian Persson kommer utses till årets hästägareprofil.  
Beslutades att; Roine Svensson tar fram en text om varför Christian utses till detta. 
Priset kommer delas ut i samband med travgalan. 

 
§ 102 Sportfrågor 

Björn Larsson informerade om att man fortfarande inte visste exakt vilka prispengar vi har 
att köra om under året. 

 
§ 103 Uppdatering strategiprogram 2021-2023 
 Beslutades att förlänga nuvarande strategiprogram så att det gäller till och med 2024. 
  
 
§ 104 Budget 2022 
 Beslutades att inga förändringar ligger mot tidigare satt budget. 
 
 
§ 105 Verksamhetsplan 2022: aktiviteter/mötesdagar/läktarträffar/årsmöte/höstmöte 
 Beslutades att Roine Svensson tar fram kalendarium för året.  
 Beslutades att fastställa via telefonmöte/mailkonversation 
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§ 106 Praktisk arbetsfördelning inför årsmötet 
 Tidsmässigt brukar det ligga ca en veckan efter Sällskapets årsmöte. Beslutades att om dag 

och arbetsfördelning tas senare via telefonmöte/mailkonversation. 
 
 
§ 107 Övriga frågor 
 Björn Larsson lyfte frågan om att det nya hästägarekortet inte gäller på samtliga av landets 

tävlingsdagar. Styrelsen ansåg det dock korrekt att det inte kan gälla till de olika banornas 
stordagar, och att man inte kan ge fri entré till landets samtliga hästägare då. 

 
 Ordförande anser det viktigt att styrelsen i så stor grad som möjligt finns representerad på 

Åbys travgala. Jessica bokar gemensamma biljetter för föreningens räkning. 
 
 
 
§ 108 Avslutning 
 Ordförande avslutar mötet och tackar för engagemanget. 
 
  
 
  
 
 
 

Ordförande      Sekreterare 
Tony Löfqvist      Henrik Olsson 
 
 
 
 
Justerare 

 Roine Svensson 
 

 
 


