
Åby Travhästägareförening 
Styrelseprotokoll 

  Sida: 
 1(3) 

Datum:    22 januari 2018 
 
Plats:     Hästägareläktaren Åby 
Paragraf nr:    § 1 - 12 
Närvarande:       
     Bengt Bååw 
     Bengt Helgesson 
     Christina Johnstone 
     Eva Kjällman 
     Henrik Olsson 
     Berth Ottosson 
      
Ej närvarande:    Peter Kling 
     Eva-Lotta Risedal 
  
      
 
§ 1 Öppnande  
 Ordförande Berth Ottosson förklarade sammanträdet öppnat. 
 
§ 2 Justerare 
 Beslutades utse Henrik Olsson att tillsammans med mötesordföranden justera dagens 
 protokoll. 
 
§ 3 Dagordning 
 Beslutades att fastställa dagordningen. 
 
§ 4 Föregående Mötesprotokoll 

Protokollen från 12 december 2017 gicks igenom, varefter protokollet lades till 
handlingarna. 

 
§ 5 Ekonomi 
 Eva Kjällman rapporterar om ekonomin.  
 Beslutades att godkänna rapporten. 
 
§ 6 Årets Hästägare 
 Styrelsen diskuterar kriterierna för att få utmärkelsen Årets Hästägare. 

Medlem i Åby Travhästägareförening! +  Mest intjänade pengar? Arbetat i det lilla med stor 
entusiasm? Långt och hårt arbete men utan framgång men kärlek till hästen? Engagemang 
för alla delägare i ett team? 
Beslutades att årsmötet tar beslutet för de kriterier som ska gälla från och med 2019 

 Beslutades om Årets hästägare 2018 
Beslutades att Henrik Olsson införskaffar årets pris. 
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§ 7 Rapporter  

a) Uncle Töll 
 Berth Ottosson kontaktar andelsägarna med anledning av Hästägarkort. 
 Uncle Töll är anmäld till uppfödningslöpet. 
 Delägarträff föreslås bli under våren. Datum kommer. 
 Facebooksida finns som hanteras av Kent Strömkvist 
 Beslutades att godkänna rapporten. 
 
 b) Travhästägarna 

Henrik Olsson rapporterar från Travhästägarnas strategidagar. 
Travhästägarna samlar just nu in fakta kring hur många och var våra hästägare finns 
utspridda i landet. Styrelsen diskuterar hästägarnas rätt att få ut behandlingsjournaler för sina 
hästar i träning och hur vi ska bevaka frågan. Bara tre av Åbys tränare är med i Horserunner. 
Ingen veterinär finns med och bara en transportör. Här finns stort arbete att göra för att få 
kontroll på kostnader. Diskuterades att Travhästägarna har frångått kravet från föreningarna 
på att minst 10% av spelomsättningen skall gå till travhästägarna. I en plan fram till 2022 
saknas motsvarande 100 miljoner per år för att detta skall uppnås. 
Beslutar att godkänna rapporten 
Beslutar att Henrik tar med sig frågan om informationen i Horserunner till Travhästägarna 
samt att man i Travhästägarna följer de riktlinjer som föreningarna sagt i Syd- och Norrträff. 
 
c) ÅTS 
Berth Ottosson rapporterar att Åsa travcamp planerar att bygga 110 boxar. 
Åbys eget bygge går som planerat. 98% är uthyrt. Överst kommer att finnas två våningar 
med kontor. Totalt 16 våningar. Den 3 februari är det visning av bygget. 
Beslutar att godkänna rapporten. 
 
d) Vinnarhörnan 3 februari 
Beslutar att Bengt Bååw, Christina Johnstone och Eva Kjällman tar hand om vinnarhörnan 
 
e) Medlemskampanj 
Förra årets kampanj gav 25 nya medlemmar.  
Beslutar att göra en satsning på att värva nya medlemmar till hösten. 
 
g) Hästägareläktaren 
Berth Ottosson rapporterar att Rasta kommer att sätta upp information vid varje bord om att 
var och en håller rent vid sitt eget bord. Att det är dåligt städat och skiftande service har 
tagits upp med Rastas ledning. 
Beslutar att godkänna rapporten 
 
h) Valberedningen 
Bengt Bååw redovisar hur arbetet går med valberedningen 
Beslutar att godkänna rapporten 
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§ 8 Strategi- och aktivitetsprogram 2018 - 2020 
Christina Johnstone har skrivit ett utkast till Strategi- och aktivitetsprogram.  
Beslutar att samtliga läser igenom utkastet till nästa styrelsemöte. 
 
 

§ 9 Årsmöte 17 april 
Beslutar att samtliga läser igenom förslaget till verksamhetsberättelse till nästa möte. 
Beslutar att tillfråga Bengt Hammarberg att sitta ordförande. 

 Beslutar att bjuda in Jon Pedersen till årsmötet 
 Beslutar att Berth Ottosson kontaktar Göran Lindskog för utskick inför Årsmötet. 
 Beslutar att Berth Ottosson kontaktar Rasta för pyttipanna, lättöl och kaffe. 
 
§ 10 Barfotaförbud 
 Styrelsen diskuterar det generella barfotaförbudet under vintersäsongen. 
 Beslutar att Berth Ottosson lyfter frågan med ÅTS och Åby sportchef. 
 
§11 Nästa möte 
 Nästa styrelsemöte beslutas till den 26 februari klockan 16.30. 
 
 
§ 12 Avslutning. 

Berth Ottosson tackar och avslutar ett kreativt möte.  
 
 
 
_______________________________________ 
Christina Johnstone 
Sekreterare 
 
 
_______________________________________ ___________________________________ 
Berth Ottosson     Henrik Olsson 
Mötesordförande      Justerare 
 
 


