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Datum:    26 februari 2018 
 
Plats:     Hästägareläktaren Åby 
Paragraf nr:    § 13 - 25 
Närvarande:       
     Bengt Bååw 
     Bengt Helgesson 
     Christina Johnstone 
     Eva Kjällman 

Peter Kling 
 Henrik Olsson 
 Berth Ottosson 

Eva-Lotta Risedal 
       
      
 
§ 13 Öppnande  
 Ordförande Berth Ottosson förklarade sammanträdet öppnat. 
 
§ 14 Justerare 
 Beslutades utse Eva-Lotta Risedal att tillsammans med mötesordföranden justera dagens 
 protokoll. 
 
§ 15 Dagordning 
 Beslutades att fastställa dagordningen. 
 
§ 16 Föregående Mötesprotokoll 

Protokollen från 22 januari 2018 gicks igenom, varefter protokollet lades till handlingarna. 
 
§ 17 Ekonomi 
 Eva Kjällman rapporterar om ekonomin.  
 Fortfarande saknas betalning från 75 medlemmar. Åtta nya medlemmar hitills. 
 Beslutades att godkänna rapporten. 
 
§ 18 Rapporter 

a) Travgalan och Årets Hästägare 
Berth Ottosson rapporterar från Travgalan då Christina och Mats Olsson hedrades som Årets 
Hästägare av Hästägareföreningen.  
Beslutades att godkänna rapporten. 

 
 b) ÅTS 

Berth Ottoson rapporterar att det planeras vara klart för inflyttning till den nya anläggningen 
i Åsa i november 2018. Utgrävningen på Höglända avvaktar ett ok från Länsstyrelsen. 
Från april månad kommer prispengarna för P21/P22 att höjas från 12 000 kr till 20 000kr. 
Även vardagstravet på V64 dagar höjs till minst 40 000 i första pris. 
Mötet diskuterar om maxtaket på 500 poäng på P21/P22 loppen istället skulle vara max 
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300p. Detta för att få fler hästar att starta i de vanliga löpen. 
Beslutades att läktarträffen den 25 mars startar klockan 12.30. 
Beslutades att godkänna rapporten. 
 
c) Travhästägarna 
Henrik Olsson rapporterar från Travhästägarna, där man bland annat haft möte med ST. 
Travhästägarna och ST har olika åsikter på storleken på medlen som ska återgå till 
hästägarna. Diskussionen fortsätter. 
Från mars månad ska hästägarna själva betala in momsen på sina prispengar.  
Det var sex sökande till den tjänst som administratör på halvtid som varit utannonserad. 
Personen ska även serva de lokala avdelningarna. Från den 1 januari ägs Horserunner av ST.  
Beslutades att godkänna rapporten. 
 
d) Hästägareläktaren 
Rasta har ännu inte satt upp någon bordsuppmaning att plocka bort efter sig.  
Nästa läktarträff är den 28 februari.  
Beslutades att det på borden ska finnas; För allas trevnad -  plocka bort efter er. 
Beslutades att Berth Ottosson kontaktar Rasta 
Beslutades att Bengt Bååw och Berth Ottosson tar hand om informationen på läktarträffen.   
 
e) Valberedningen 
Bengt Bååw rapporterar att arbetet i valberedningen pågår. 
Beslutades att godkänna rapporten. 
 
f) Årsmötet 
De praktiska frågorna inför årsmötet diskuteras. 
Verksamhetsberättelsen för 2017 gås igenom. 
Berth Ottosson rapporterar att pyttipanna m dryck, kaffe och kaka är beställd. 
Beslutades att godkänna verksamhetsberättelsen. 
Beslutades att godkänna rapporten. 

 
§ 19 Hästägareläktaren Olympiatravet 
 Diskussion fördes kring bokning av platser på Hästägareläktaren under Olympiatravet. 

Beslutades att Berth Ottosson kontaktar Göran Lindskog för utskick av kort till årsmötet. 
Beslutades att det i utskicket till årsmötet även finns information rörande medlemskontroll 
på Hästägarläktaren under Olympiatravet.  

 
§ 20 Vinnarhörnan den 3 februari 
 Sex personer blev uppmärksammade i vinnarhörnan 
 Hästägareföreningen gratulerade Björn Goop för segern på Pix d´Amerique. 
 
§ 21 Strategi- och aktivitetsprogram 2018 - 2020 

Strategi- och aktivitetsprogram gicks igenom och reviderades. 
Beslutades att Christina Johnstone gör layout på programmet till årsmötet. 
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§ 22 Vårresa 2018 
Beslutades att årets vårresa går till Varaslätten och vi hör med Pär Hedberg, där vi besöker 
träningsanläggningen samt stall och stuteri Palema.   
Resan går den 21 april och lunch intas på Bjertorps slott. 
Beslutades att Berth Ottosson kontaktar vederbörande och bokar upp buss. 
Beslutades att Eva-Lotta Risedal kontaktar Bjertorp slott 
Beslutades att Christina Johnstone gör ett infoblad när bokningarna är klara. 
 

 
§ 23 Momsavtalet 
 Styrelsen diskuterar konsekvenserna av att varje hästägare från april själva ska betala in 

momsen på sina vinstsummor. 
 Beslutades att Berth Ottosson tillfrågar Åby om det finns möjlighet att någon från Åby 

informerar kring momsfrågan på årsmötet. 
 
§24 Nästa möte 
 Nästa styrelsemöte beslutades till den 26 mars klockan 16.30. 
 
 
§ 25 Avslutning. 

Berth Ottosson tackade och avslutade ett engagerat möte.  
 
 
 
_______________________________________ 
Christina Johnstone 
Sekreterare 
 
 
_______________________________________ ___________________________________ 
Berth Ottosson     Eva-Lotta Risedal 
Mötesordförande      Justerare 
 
 


