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Datum:    13 september 2018 
Tid     17.30 – 20.00 
Plats:     Hästägareläktaren Åby 
Paragraf nr:    § 87 - § 100 
Närvarande:       

Benny Björkman 
Bengt Bååw 
Bengt Hammarberg 
Bengt Helgesson 
 Eva Kjällman 
 Henrik Olsson 
Lars-Olov Pettersson 
 Eva-Lotta Risedal 
  

 
Ej närvarande:   Christina Johnstone 
     Jessika Sjöberg 
         
§ 87 Öppnande  
 Ordförande Lars-Olov Pettersson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 88 Dagordning 
 Beslutades att fastställa dagordningen. 
 
§ 89 Val av sekreterare  

Beslutades att välja Henrik Olsson till sekreterare. 
 

§ 90  Val av justerare 
 Beslutades att välja Benny Björkman till justerare 
 
§ 91 Föregående mötesprotokoll 
 Protokollet från föregående möte gicks igenom och lades till handlingarna. 
 
 
§ 92 Rapporter 

a) Travhästägarna 
Henrik Olsson rapporterar från Travhästägarna. 

 Beslutades att godkänna rapporten. 
 
 b) Sällskapet 

Lars-Olov Pettersson rapporterar från sällskapet. 
 Beslutades att godkänna rapporten.  
  

c) Ekonomisk rapport 
Eva gick igenom resultat- och balansrapport till och med 31/8.  
Beslutades att godkänna rapporten. 
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d; Rapport från grupperna 
Sportgruppen är igång. Haft ett första möte.  
Beslutades att godkänna rapporten. 
 
Läktargruppen väntar på svar från Johan F L ang. renovering. 
Arbetsbeskrivning till ”portvakten” skall tas fram. 
Beslutades att godkänna rapporten. 
 

 
§ 93 Hästägaredagen 
 Bengt Hammarberg informerade om läget inför hästägaredagen. I nuläget är två sponsorer 

helt klara för lopp. 
 Redovisades planering och kontakter med ytterligare sponsorer. 
  

Beslutades att godkänna rapporten. 
 
§ 94 Sydträffen 
 Lars-Olov Pettersson representerar tillsammans med Henrik Olsson representerar Åby 

föreningen på Sydträffen i Örebro den 20/10. Ytterligare en person utses underhand. 
 
§ 95 Höstmötet 
 Beslutades att Björn Norén deltar som gästföreläsare på Höstmötet den 25:e oktober och 

berättar om amerikansk travsport. 
 

Beslutades uppdra åt Lars-Olov Pettersson och Eva Kjällman efter offerter fastställa form 
för utskick av kallelse till höstmötet som skall vara medlemmarna tillhanda senast den 11 
oktober samt att de beställer förtäring till mötet. 

  
§ 96 Ersättningsutredningen 
 En grupp bestående av Lars-Olov Pettersson och Eva Kjällman lämnar förslag till 

disposition av medel till styrelsens förfogande inom en kostnadsram på 50 000 kronor. 
 

Beslutades att efter en smärre justering godkänna förslaget. 
 
 
§ 97 Hemsidan. Utveckling, information, mm 
 Beslutades att en blogg startas på hemsidan. Vidare att flera inom styrelsen behöver access 

och utbildning för att kunna lägga ut info på hemsidan och därigenom kunna avlasta 
Christina Johnstone. 

 
Beslutades att Lars-Olov Pettersson kontaktar Travhästägarnas kansli i syfte att via 
medlemsregistret få möjlighet att skicka ut medlemsinformation. 
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§98 Övriga frågor 
Bengt Helgesson lyfte frågan om att slopa barfotaförbud vinterhalvåret utan frågan prövas 
från fall till fall med hänsyn till banans beskaffenhet. Frågan kommer tas upp till diskussion 
vid nästa möte med Åby sportgrupp. 

  
 
  
§99 Nästa styrelsemöte 

Beslutades att nästa styrelsemöte hålls den 25/10 före höstmötet. 
 
 
 
§ 100 Avslutning. 

Lars-Olov Pettersson tackar för ett kreativt möte.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________ 
Henrik Olsson 
Sekreterare 
 
 
_______________________________________ ___________________________________ 
Lars-Olov Pettersson    Benny Björkman 
Mötesordförande      Justerare 
 
 


