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§ 74

Öppnande
Ordförande Lars-Olov Pettersson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 75

Dagordning
Beslutades att fastställa dagordningen.

§ 76

Val av justerare
Beslutades att välja Eva-Lotta Risedal till justerare.

§ 77

Föregående mötesprotokoll
Protokollet från den 21 juni 2018 gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 78

Rapporter
a) Travhästägarna
Henrik Olsson rapporterar från Travhästägarna. Bland annat agerandet kring foderbristen,
krav på utrustningsinformation, utvecklingen av STs organisation, domen mot Melefors vad
gäller träningsregler och problem med utdelning av banprogram.
Beslutades att godkänna rapporten.
b) Sällskapet
Lars-Olov rapporterar kring status på bygget. Aktuellt kring Balltorp och Åsa samt övriga
Åbygårdar. Åby Forum planerat till den 9 oktober.
Beslutades att godkänna rapporten.
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c) Ekonomisk rapport
Eva Kjällman rapporterar att budgeten följer planen.
Två nya medlemmar sedan föregående styrelsemöte.
Beslutades att godkänna rapporten
d) Träff med B-tränarna
Bengt Bååw rapporterar från ett bra möte med B-tränarna. Gemensamma frågor togs upp
samt diskuterades samarbetsfrågor som resor, tävlingsprogram, prispengar
träningsanläggningar.
Beslutades att godkänna rapporten
e) Sportgruppen
Lars-Olov Pettersson rapporterar att Åby Sportkommitté efter ett längre uppehåll skall ha
sammanträde i augusti. Diskuterades aktuella frågor från hästägareföreningen som
fördelning av prispengar på storlopp/vardagstrav, prispengar till B-lopp, rekryteringsfrågor,
hästägare och tränare, träningsanläggningar, barfotaförbud under vintern, seedning kontra
lottning liksom tvångsstrykning i insatsloppen.
Beslutades att godkänna rapporten.
f) Information
Jessika Sjöberg rapporterar att Facebooksidan för hästägareföreningen är utlagd. Vidare är
hemsidan under uppdatering.
Beslutar att godkänna rapporten
§79

Vinnarhörnan/Åby Stora
Bengt Bååw rapporterar att planeringen är klar för vinnarhörnan på Åby Stora.
Beslutades att utvärdera vinnarhörnan under Strategidagen.
Beslutades att ansvarig grupp ser över rutiner vid stordagar.

§ 80

Hästägareläktaren
Bengt Bååw rapporterar från läktarkommittens arbete. Bland annat lyftes fram behov av
ventilation, måla väggarna vita, ljudanläggningen, fler toaletter, endast Åbys banprogram i
monitorerna, bardisk nedanför Vinnarhörnan, ställningar för informationsmaterial och
tipsbångar. Höja väggen mellan totoluckor och vinnarhörnan. Arbetsrutiner i serveringen,
bygga ut balkongen/avskärma att användas till hästägareläktaren. Bättre placering av skylten
”Hästägareläktare”
Beslutar att skicka en skrivelse till Johan F Lundberg för att diskutera önskemålen.

§ 81

Donation av faktaböcker, stamböcker, historik
Sven-Åke Larsson donerar sitt hästbibliotek till hästägareföreningen.
Beslutar att med tacksamhet ta emot donationen.
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§ 82

Sydträffen Örebro
Sydträffen genomförs den 20 oktober i Örebro. De som önskar och har möjlighet att delta
anmäler detta underhand till Lars-Olov.
Beslutades att ta fastställa deltagare på nästa styrelsemöte.

§ 83

Hästägaredagen onsdagen 7 november
Bengt Hammarberg redogör för ett förslag på upplägg på hästägardagen.
Beslutades att Bengt Hammarberg tillsammans med utsedda gruppen, Benny Björkman,
Christina Johnstone och Henrik Olsson fortsätter genomförandet av Hästägaredagen enligt
redovisade riktlinjer och upplägg vad avser, sponsorer, aktiviteter, informationsmaterial mm.

§ 84

Höstmöte 25 oktober
Diskuterades upplägget av höstmötet samt tänkbara gästföreläsare och aktuella interna
frågor.
Beslutades att fortsätta planeringen enligt den förda diskussionen samt fastställa
programmet vid styrelsemötet den 13 september.

§85

Nästa styrelsemöte
Beslutade att nästa styrelsemöte hålls den 13 september klockan 17.30

§ 86

Avslutning.
Lars-Olov Pettersson tackar för ett effektivt och stimulerande möte
och önskade alla lycka till med uppgifterna under Åby Stora.

_______________________________________
Christina Johnstone
Sekreterare
_______________________________________
Lars-Olov Pettersson
Mötesordförande

___________________________________
Eva-Lotta Risedal
Justerare

