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Datum:    26 mars 2018 
 
Plats:     Hästägareläktaren Åby 
Paragraf nr:    § 26 - 36 
Närvarande:       
     Bengt Bååw 
     Bengt Helgesson 
     Christina Johnstone 
     Eva Kjällman 

Peter Kling 
 Henrik Olsson 
 Berth Ottosson 

Eva-Lotta Risedal 
       
      
 
§ 26 Öppnande  
 Ordförande Berth Ottosson förklarade sammanträdet öppnat. 
 
§ 27 Justerare 
 Beslutade att utse Bengt Bååw, att tillsammans med mötesordföranden, justera dagens 
 protokoll. 
 
§ 28 Dagordning 
 Beslutade att fastställa dagordningen. 
 
§ 29 Föregående Mötesprotokoll 

Protokollet från den 26 februari 2018 gicks igenom. Styrelsen diskuterade vikten av att 
samtliga styrelseledamöter läser igenom protokollen när dessa justerats. Vidare att vi som 
styrelse måste vara eniga i vårt agerande gentemot medlemmarna, när det finns 
styrelsebeslut. Undantag om man under styrelsemötet reserverat sig mot ett visst beslut. 
Protokollet lades därefter till handlingarna. 

 
§ 30 Rapporter 

a) Ekonomi 
Eva Kjällman rapporterar om ekonomin.  
Beslutade att godkänna rapporten. 
 
b) Medlemmar 
Eva Kjällman rapporterar att det inkommit 11 nya medlemmar sedan årsskiftet. Fortfarande 
har ett 60-tal medlemmar ej betalt.  
Beslutade att Eva Kjällman skickar ut en påminnelse. 
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 c) Åby Forum 
Henrik Olsson rapporterar att det kom 20-tal intresserade till Åby Forum. En låg siffra med 
hänsyn till det totala antalet medlemmar som finns i Åbys intresseföreningar - som samtliga 
vara inbjudna. Mötet diskuterade hur ÅTHF kan bidra till att fler engagerar sig i Forumet. 
Beslutades att godkänna rapporten. 

 
d) ÅTS 
Berth Ottosson rapporterar att Rasta är uppsagd som restauratör i och med att avtalet med 
Åby, upphör från den 31 december.  
Genom den nu aktuella ombyggnaden skapas 400 matplatser, som skall användas av 
hotellets gäster. Målsättningen är att matmöjligheten ska vara öppet 24/7.  
Ännu vet vi inte om kommande avtal kommer att bli i form av flera små restauratörer eller 
en enda större. 
Kommunen har kommit med ett pris för Balltorp. Affären är dock ännu inte klar.  
Beslutade att godkänna rapporten. 
 
e) Travhästägarna 
Henrik Olsson rapporterar att Linn Andersson fått tjänsten som administratör på 
Travhästägarna.  
Krav är ställt från Travhästägarna att det i TDS:en ska framgå vilken veterinär som 
undersökt samt vilken undersökning/behandling det handlar om. 
Diskuterades hur Travhästägarna kan stötta hästägarna när det gäller beslutet kring att 
momsen på prispengar och ersättningar ska redovisas till skatteverket. 
Travhästägarna kommer under våren att träffa representanter från Solvalla, Mantorp, 
Eskilstuna. 
Beslutade att godkänna rapporten. 
 
f) Vårresan 
Vårresan 2018 går till Maria Törnkvist på Dänningsholm samt Peter Björnson på Alebäck. 
Lunch är bokat på Bjertops slott. 
Programmet: 08.30 avresa från Franks Gatukök. Första stopp blir Maria. Lunch 11.45 på 
Bjertorp slott. 13.30 besök på Alebäck. 
Tillbaka på Åby ca 17.00 
Beslutade att det måste vara minst 30 anmälda 
Beslutade att deltagarkostnaden är 200/person inklusive mat och resa 
Beslutade att Christina Johnstone gör ett program 
Beslutade att Berth Ottoson kontrollerar sista avbokningsdag hos bussbolaget. 
 
g) Olympiatravet 
Beslutade att sätta upp anslag om medlemskontroll på Olympiatravet 
Beslutade att de närvarande från styrelsen roterar för medlemskontroll. 
Beslutade att Eva Kjällman inventerar inför Olympiatravets vinnarhörna. 

 Beslutade att Bengt Bååw och Henrik Olsson ansvarar för vinnarhörnan. 
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§ 31 Årsmötet 
Beslutade att Berth Ottosson tillfrågar Mats Norberg, att komma och informera kring 
momsfrågan. 

 Beslutade att godkänna den ekonomiska berättelsen. 
 Beslutade att föreslå årsmötet att bibehålla medlemsavgiften på 300 kr/år. 
  

Beslutade att Christina Johnstone lägger ut Verksamhetsberättelse /Dagordning/Bokslut på 
hemsidan  
Beslutade att Christina lägger ut inbjudan till årsmötet på hemsidan 

 Beslutade att Eva Kjällman kopierar upp årsmöteshandlingarna till årsmötet 
 Beslutade att Berth Ottoson sätter upp verksamhetsberättelsen på hästägareläktaren 

Beslutade att Eva-Lotta Risedal sätter upp anslag om årsmötet vid stallarna. 
Beslutade att Christina uppdaterar stadgarna på hemsidan i och med att RST ändrat namn 
till Travhästägarna. 
Beslutade att Christina Johnstone presenterar strategiprogrammet på årsmötet. 

 
§ 32 Dialog med B-tränarföreningen 

Det finns en rad frågor som ligger i gränslandet mellan Hästägareföreningen och  
B-tränarföreningen. 
Beslutade att bjuda in B-tränarföreningen till ett gemensamt möte. 

 
§ 33 Ponnytravet 

 Beslutade att ÅTHF sponsrar ponnyföreningen med tre täcken, (tryck Hästägareföreningen) 
till en sammanlagd kostnad av 2000 kr. 

 
§ 34 Möte med Johan F Lundberg från Åby  

Johan f Lundberg har bjudit in styrelsen i ÅTHF till möte för att diskutera gemensamma 
frågor. 
Beslutade att de som har möjlighet ska närvara när Johan F Lundberg kallar till mötet. 
 

§ 35 Nästa möte 
 Nästa styrelsemöte beslutades till den 17 april klockan 16.30 utanför Goopsalen. 
 
§ 36 Avslutning. 

Berth Ottosson avslutade med att tacka alla för ett aktivt möte.  
 
 
 
_______________________________________ 
Christina Johnstone 
Sekreterare 
 
 
_______________________________________ ___________________________________ 
Berth Ottosson     Bengt Bååw 
Mötesordförande      Justerare 


