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Ej närvarande:

Bengt Helgesson
Bengt Hammarberg

§ 51

Öppnande
Ordförande Lars-Olov Pettersson hälsade välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 52

Dagordning
Beslutades att fastställa dagordningen.

§ 53

Val av justerare
Beslutades att välja Eva Kjällman till justerare.

§ 54

Rapporter
a) Travhästägarna
Henrik Olsson rapporterar från Travhästägarna, där man satsar på att driva frågor som
innebär att minska kostnaderna för hästägarna. Just nu driver man frågan att ta bort
boxhyrorna på samtliga banor. Medel till hästägarna ska öka med 10% varje år.
Beslutades att godkänna rapporten.
b) Sällskapet
Lars-Olov Pettersson rapporterade att byggnationer pågår planenligt. Gästrum och salonger
renoveras i sommar, Lyons ombyggnad klar i början på nästa år.Upphandling pågår om
restauratör från årsskiftet. Balltorp kommer att användas en tid in på nästa år vilket
underlättar den tidsmässiga samordningen med Åsa. Beslut om byggåtgärder i Höglanda
beräknas tas under maj.
Beslutades att godkänna rapporten.
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c) Ekonomisk rapport
Eva Kjällman rapporterar att budgeten följer planen.
Ett utskick har gjorts till dem som ännu ej har betalt. Till dags finns 44 obetalda
medlemsavgifter. Olika anledningar till avslutat medlemskap.
Beslutades att godkänna rapporten samt att styrelsen kontaktar de medlemmar som kan
tänkas vara aktuella som fortsatt medlemmar och kan tänkas ha glömt bort att betala samt att
vi alla bedriver en aktiv medlemsrekrytering.
d) Årsmötet 17 april
Sportchefen Jon W Pedersen medverkade på årsmötet med information om aktuellt och
planer inom anläggnings-och sportområdet. Årsmötesförhandlingarna genomfördes i god
anda och 45 medlemmar närvarade.
Beslutades att godkänna rapporten.
e) Vårresan 21 april
Resan inleddes med ett trevligt besök hos Maria Törnqvist som berättade om sin verksamhet
och sina framtidsplaner. Lunch på Bjertorps slott. Därefter besöktes Lindärva Gård där vi
såg på fölston med föl samt därefter besök på Alebäck seminstation. Peter Björnsson berättar
om sin verksamhet på de fyra gårdar han och sönerna driver. 25 medlemmar passade på att
följa med på resan.
Beslutades att godkänna rapporten.
Beslutades att till nästa år söka samarbete med övriga Åby föreningar för att om möjligt öka
antalet deltagare till sådana här intressanta resor.
§55

Verksamhets- och ansvarsområden
Mötet diskuterade olika ansvarsområden och vikten av att dela upp arbetsuppgifter och
ansvarsområden inom styrelsen.
a) Ekonomi och administration
(Kassör, medlemsregister, administration/arkiv)
b) Information
(Hemsidan, anslagstavlor, mailinformation, infomaterial, facebook, Instagram mm)
c) Hästägarefrågor
Vinnarhörnan, Månadens hästägare, Årets hästägare, Rabatter/Förmåner, Hästägaredagen,
Resor.
d) Hästägareläktaren
Trivselfrågor, Bordsreservationer, servering, styrelserummet, teknik/service, aktiviteter,
andelsspel mm)
e) Sportfrågor
(Prispengar, propositioner, stordagar, tävlingar, träningsanläggningar, tränare, sportgruppen)
f) Medlemsrekrytering
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(Medlemsvärvning, hästägareteam)

Beslutades att var och en i styrelsen funderar på vilka frågor var och en vill vara med och
arbeta med och i vilka grupper som man vill engagera sig i. Var och en mailar sitt önskemål
till Lars-Olov Pettersson. Arbets-och ansvarsfördelning fastställs på nästa styrelsemöte.
§ 56

Träff med Sällskapets VD
Henrik Olsson rapporterar att VD Johan F Lundberg vill träffa var och en av de till ÅBY
anslutna föreningar. Mötet diskuterar vilka frågor vi i ÅTHF vill lyfta med Åbys ledning;
Hästägarrekrytering, Hästägarläktaren, Samarbete inom ramen för sällskapet/föreningarna.
Mottagande av hästägare på Åby. Samverkan med hästägareansvarig.
Beslutades att Henrik Olsson kontaktar Johan F Lundberg för att bestämma dag och tid.
Beslutades att de i styrelsen som har möjlighet, ska delta i denna träff.

§ 57

Ombud Travhästägarnas årsmöte i Stockholm 24 maj
Beslutades att Lars-Olov Pettersson, Henrik Olsson, Benny Björkman samt Bengt
Helgesson representerar ÅTHF.
Beslutades att lämna öppet för ytterligare en delegat.

§ 58

Styrelsemöten
Kalendariet för resterande år diskuteras.
Henrik Olsson rapporterar att årets Sydträff är planerad att arrangeras av Örebro.
Önskemål har kommit att ÅTHF arrangerar Sydträffen 2019.
Beslutades att styrelsemötena i första hand förläggs till tävlingsfria torsdagar klockan
17.30.
Beslutades att kalendariet sätts upp på anslagstavlan, läggs ut på hemsidan samt delges
sällskap och övriga Åby-föreningar.

§59

Olympiatravet 28/4
Beslutades att Lars-Olov Pettersson delar ut månadens hästägare.
Beslutades att Bengt Bååw ansvarar för vinnarhörnan. Jessika Sjöberg, Benny Björkman,
Lars-Olov Pettersson och Henrik Olsson hjälper till att hämta upp vinnarna.
Beslutar att Eva Kjällman samordnar medlemskontrollen och finns på plats klockan 12.00.
Beslutar att Eva-Lotta Risedal hjälper till med medlemskontroll mellan 14.00 – 15.00.
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§ 60

Nästa möte
Beslutades att nästa möte hålls torsdagen den 21 juni, klockan 17.30

§ 61

Avslutning.
Lars-Olov Pettersson tackar för ett snabbt och effektivt möte och avslutar densamma.

_______________________________________
Christina Johnstone
Sekreterare
_______________________________________
Lars-Olov Pettersson
Mötesordförande

___________________________________
Eva Kjällman
Justerare

