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Sören Knopp

§ 56. Öppnande
Ordföranden Berth Ottoson förklarade sammanträdet öppnat.
§ 57. Justerare
Beslutades utse Bo Lundkvist att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
§ 58. Dagordning
Beslutades fastställa dagordningen.
§ 59. Rapporter
a) Föregående mötesprotokoll
Protokoll från styrelsemötet den 2 juli 2014 gicks igenom, varefter protokollen lades till
handlingarna.
b) Ekonomisk rapport
Henrik Olsson rapporterar att medlemsantalet minskar.
I dagsläget 407 medlemmar.
Beslutades godkänna rapporten
c) Storbanemöte
Blev ett bra möte. Bra diskussioner och det fanns tid avsatt för många goda inlägg. Alla
överrens om att det var värdefulla samtal. Två grupper tillsattes. En grupp ska titta över
torstadskampen; proppar, rekrytering. Förslag finns att hästägareförening tar emot
anmälningar. Lars-Olov Pettersson representerar ÅTHF. Gruppen ska lämna förslag inför
2015. Den andra arbetsgruppen diskuterar, analyserar och utvärdera V86. Funderingar finns
att även involvera Bergsåker. Berth Ottoson representerar ÅTHF.
Beslutades godkänna rapporten.
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d) RST
Berth Ottosson rapporterade att det tillsatts en arbetsgrupp bestående av två
representanter från ST och två från banorna. Dessa ska ta fram ett hästägarekort. Klart i
september och sättas i verket den första januari 2015. Kortet ska gälla som entré på alla
banor. Diskussion finns även att på Storloppsdagar kanske vi ej kan gå in på stallbacken.
Beslutades att ÅTHF driver åsikten att kortet ska gälla alla tävlingsdagar, alla banor.
e) Åby Travsällskap
Ett nytt företag bildat för ridsport förlagt till Åby.
Beslutades att från Sällskapet få en redovisning rörande verksamhetsplan, budget;
kostnader/avkastning.
f) Åby Framtid
Ett remissyttrande lämnat från Hästägareförening efter det att rapporterna från
Arbetsgrupperna diskuterats och bearbetats på medlemsmötet.
Beslutades godkänna rapporten
g) Sydträffen
Sydträffen äger rum den 24-25 oktober i Malmö.
Beslutades att från ÅTHF ta upp frågan propositioner anpassade till hästar i regionen.
h) Hemsidan
Christina Johnstone rapporterar att den nya hemsidan innehållsmässigt uppdaterad. Vi
inväntar nu besked på att vi kan fortsätta använda gamla adressen.
Beslutades godkänna rapporten
i) Skrivelse från Agne Thern
Skrivelse från Agne Thern rörande konsekvenser av den ombyggnad som är på gång på Åby.
Skrivelsens intentioner finns medtaget i det remissyttrande som lämnats på Åby Framtid.
Beslutades att Lars-Olov Pettersson skickar ett utdrag från remissen till Agne Thern.
§ 60. Hästägaredagen 3 september
Sju lopp har vi att använda av tävlingarna till sponsorer på hästägaredagen.
§ 61. Informationsdag
Diskussion kring att en torsdag per månad ha en träffpunkt för hästägare på
hästägareläktaren. Vi bjuder på kaffe och samtalar kring aktuella frågor. Inget formellt utan
ytterligare en kontaktpunkt.
Beslutades att Lars-Olov Pettersson tar fram ett underlag på hur detta kan se ut.
§ 62. Vinnarhörnan
Blev mycket uppskattad vid premiären under Åbys Stora pris då vinnarna bjöds på
Champagne i vinnarhörnan.
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§ 63. Medlemsregistret
Förslag lämnat från Henrik Olsson angående rutinerna för anmälan till Hästägareförening.
Beslutades att ett välkomstpaket tas fram och finns tillgängligt på Hästägareläktaren till
de medlemmar som anmäler sig och betalar på plats.
Beslutades att Henrik Olsson ser över rutinerna med medlemsregistret.
§ 64. Övriga frågor
Beslutades att de tavlor som finns kvar plockas fram och erbjuds medlemmarna på
höstmötet.
Diskuterades om det går att ha stående sponsorer till Hästägareföreningen? Dessa kan sedan
finnas med i alla program etc. Beslutades att Peter Kling lägger in förslaget i det paket
kring sponsorpaket som han ska presentera i utvärdering i oktober.
Beslutades att Berth Ottosson kontaktar föredragshållare inför höstmötet den 21 oktober.
Beslutades att Henrik Olsson, Bo Lundkvist samt Christina Johnstone utses att ta fram
rutiner för hur och när man genomför nästa hästägaredag samt olika sponsringsalternativ.
Sammankallande är Henrik Olsson.
§ 65. Nästa möte
Beslutades att hålla ett avstämningsmöte den 27 augusti kl 17. 00 på Hästägareläktaren.
(Inför hästägaredagen)
Beslutades att hålla nästa styrelsemöte den 1 oktober kl 17.00 på Hästägareläktaren.
§ 66. Avslutning.
Då inga övriga frågor fanns till behandling avslutades sammanträdet.
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