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Plats:     Hästägareläktaren Åby 
Paragraf nr:    § 79 - 87 
Närvarande:       
     Bengt Bååw 
     Bengt Helgesson 
     Christina Johnstone 
     Peter Kling 
     Eva Kjällman 
     Henrik Olsson 
     Berth Ottosson 
     Eva-Lotta Risedal 
  
      
 
§ 79 Öppnande  
 Ordförande Berth Ottosson förklarade sammanträdet öppnat. 
 
§ 80 Justerare 
 Beslutades utse Bengt Bååw att tillsammans med mötesordföranden justera dagens 
 protokoll. 
 
§ 81 Dagordning 
 Beslutades fastställa dagordningen. 
 
§ 82 Rapporter 

a) Ordförandekonferens Travhästägarna 
Peter Kling rapporterar att samtliga ordförande på mötet anser att det är av oerhörd vikt att 
vi har en stark central centralorganisation. 
Extrastämma i november där en ny styrelse väljs. 
Mantorp har begärt utträde från 1 januari 2018. 
Beslutades att godkänna rapporten. 

 
§83 Travhästägarnas extrastämma 16 november 

 Berth Ottosson rapporterar att valberedningen vill ha in förslag på styrelseledamot från Åby 
till Travhästägarna inför extrastämman den 16 november. 

 Beslutades att enhälligt föreslå Henrik Olsson som Åbys representant. 
 
§84 Team Uncle Töll och Team United Töll 

Finns fler andelar kvar. 
Kristofer Jakobsson kommer att göra en insats runt Alingsås. 
Information om teamen samt film ligger utlagt både på Travhästägareföreningen och på Easy 
KB. 
Beslutades att fortsätta arbetet med att sälja de andelar som finns kvar. 
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§85 Sydträffen 
Berth Ottosson rapporterar att Mantorp hoppar av värdskapet för Sydträffen. 

 Beslutades att Åby Travhästägareföreningen tar över Sydträffen och lägger träffen  
från 10.00 den 13 oktober fram till att tävlingarna är slut den 14 oktober i samband med SM 
tävlingarna. 
Beslutades att Berth Ottosson tar fram ett prisförslag 

 
§86 V86 Xpress 

Beslutades att Åby Travhästägareföreningen vill ha kvar V86 för att bibehålla så mycket 
prispengar som möjligt för hästägarna 
Beslutades att Åby Travhästägareföreningen anser att V86 Xpress ska delas mellan de stora 
banorna. 

 
§ 86 Nästa möte 
 Nästa styrelsemöte hålls den 3 oktober klockan 16.00 på Hästägareläktaren. 
 
 
§87 Avslutning. 

Berth Ottosson tackade och avslutade ett kreativt möte och övergick till att hälsa 
medlemmarna välkomna till den efterföljande läktarträffen. 
  

 
 
 
_______________________________________ 
Christina Johnstone 
Sekreterare 
 
 
_______________________________________ ___________________________________ 
Berth Ottosson     Bengt Bååw 
Mötesordförande      Justerare 


