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Paragraf nr:

19 mars 2019
17.30 – 20.30
Hästägareläktaren Åby
§ 25 - 35

Närvarande:
Benny Björkman
Bengt Bååw
Bengt Helgesson
Eva Kjällman
Henrik Olsson (från paragraf 30)
Lars-Olov Pettersson
Eva-Lotta Risedal
Frånvarande:

Bengt Hammarberg
Christina Johnstone
Jessika Sjöberg

§ 25

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

§ 26

Dagordning
Beslutades att fastställa dagordningen.

§ 27

Val av justerare
Beslutades att välja Bengt Helgesson till justerare.

§ 28

Föregående mötesprotokoll
Protokollet från den 13 februari 2019 gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 29

Rapporter
a) Travhästägarna
Beslutades att bordlägga punkten till övriga frågor.
b) Sällskapet
Lars-Olov rapporterar kring aktuella frågor i sällskapet. Bland annat redovisades
invigningsprogram och planer den 25 – 27 april, aktuellt läge kring träningsanläggningarna
Höglanda och Åsa samt att Per Henriksen blir ny Åbytränare.
Beslutades att godkänna rapporten.
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c) Ekonomisk rapport
Eva Kjällman lämnade en ekonomisk rapport och att utvecklingen följer budgeten.
Beslutades att godkänna rapporten
d) Verksamhetsplanen
Information.
Lars-Olov Pettersson informerade om att en fortsättning av hemsidesutbildningen kommer
att genomföras under maj månad och att Christina Johnstone kommer att hålla i den.
Vidare informerades om att antalet följare på föreningens Facebookkonto ökar och att antalet
följare är uppe i cirka 600 och att många klickar in på olika nyheter. Exempelsvis har cirka
6000 varit inne och tittat på nyheten om årets hästägare på Åby.
Beslutades godkänna rapporten
Hästägarefrågor.
Rapporterades att Denco utsågs till årets hästägare på Åby vid galan den 23 februari.
Beslutades godkänna rapporten.
Hästägareläktaren.
Lars-Olov Pettersson rapporterade att Åby Mat och Möten från den 7 mars tagit över
serveringen på Hästägareläktaren. Delvis nytt utbud och ny personal. En skrivelse om
nyheter och regler kring serveringen har anslagits och delats ut på läktaren.
Beslutades godkänna rapporten.
Lars-Olov Pettersson informerade om skrivelse från VD Johan F Lundberg med förslag på
upprustningsåtgärder på Hästägareläktaren under sommaren.
Beslutades godkänna rapporten samt att Henrik Olsson, Bengt Bååw och Benny Björkman
tar upp diskussioner om åtgärder, tidplan och finansiering av hästägareläktkaren med VD
Lundberg.
Sportfrågor.
Lars-Olov Pettersson rapporterar att Åby Sportkommitté planerar ett möte i slutet på mars.
Vad gäller förslaget om prisskalor med sistapeng på 6000 kronor i vardagstravet så har
förslaget fått stöd av STs sportavdelning och sportcheferna på konferens. Dessa förändringar
kommer därmed att genomföras när så kan ske med hänsyn till praktiska förutsättningar.
Arbetet med gemensamma fasta propositioner med grannbanorna pågår. En höjning av 500kronan till 1000 kronor finns inte enighet kring ännu. Bland annat råder oenighet om lämplig
tidpunkt med hänsyn till pågående skattemål. Fortsatta insatser genomförs från
hästägareföreningen för ett införande på Åby. En skrivelse med rubriken ”Bättre prispengar
och villkor för vardagstravet” och som behandlar ovanstående frågor godkändes och
översändes till Sportgruppen.
Beslutades att godkänna rapporterna
e) Hästägaredagen.
Arbetet med hästägaredagen fortlöper och kontakter har tagits med presumtiva sponsorer. En
uppdatering av förra årets broschyr är genomförd och beställd av Bengt Hammarberg.
Beslutades godkänna rapporten.
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f) Stadgegruppen.
Stadgegruppen har diskuterat olika former av medlemskap samt översyn av vissa
regelsystem i stadgarna. Gruppen är inte helt färdig och förslag kan inte av tidsskäl
föreläggas årsmötet varför arbetet i gruppen fortsätter med inriktning på ett förslag till
reviderade stadgar vid höstmötet i oktober 2019.
Beslutades godkänna rapporten.
g) Överläggningar
Lars-Olov Pettersson rapporterade från träff med B-tränarnas ledning som han tillsammans
med Jessika Sjöberg haft ang. prisskalor, prispengar och resor. Hästägareföreningens
respektive B-tränarnas resor är öppna för båda föreningarnas medlemmar. En extra kostnad
med 100 kronor utgår vid deltagande i respektive förenings resor om man inte är medlem
där. Föreningarna samverkar kring info och rekrytering för resorna.
Beslutades godkänna rapporten.
h) Övriga
Benny Björkman föreslog att föreningen tar initiativ till ett andelshästkoncept för lansering
på Åby.
Beslutades uppdra åt Benny Björkman att sondera förutsättningarna för samt utarbeta ett
förslag för redovisning på kommande styrelsemöte.
§ 30

Årsmötet 11 april.
Förslag till verksamhetsberättelse behandlades.
Beslutades godkänna verksamhetsberättelsen.
Förslag till bokslut och ekonomisk berättelse behandlades.
Beslutades fastställa bokslutet.
Förslag till medlemsavgift för år 2020 behandlades. Bengt Helgesson föreslog att
medlemsavgiften skall höjas från 300 till 400 kronor per år.
Beslutades att behandla styrelsens förslag till medlemsavgift på styrelsemötet den 11 april.
Redovisades förslag till kallelse samt vidtagna och planerade informationsåtgärder inför
årsmötet.
Beslutades godkänna rapporterna samt att kallelsen trycks och skickas snarast.
Rapporterades att lokal och förtäring är bokat samt att Sofia Aronsson medverkar på mötet.
Beslutades godkänna rapporterna

§ 31. Strategi och aktivitetsprogram.
Henrik Olsson föredrog utsända förslag till revideringar i Strategi-och aktivitetsprogrammet.
Beslutades att arbeta vidare med förslagen och förelägga höstmötet ett reviderat program.
§ 32. Resor.
Lars-Olov Pettersson informerade om att Jessika Sjöberg arbetar med planeringen av
vårresan den 5 maj. Resmålen är ännu inte fastställda utan stäms av på Läktarträffen. Vad
gäller B-tränarnas resa till Copenhagen Cup den 12 maj kommer information gå ut så snart
avgiften är fastställd. Intresset för en resa till Elitloppet sonderas sedan Christina Johnstone
fått medlemsförfrågningar kring detta. Styrelsen bedömer det inte möjligt att i år anordna en
sådan resa i föreningens regi.

Åby Travhästägareförening
Styrelseprotokoll
Sida:
4(4)
Beslutades godkänna rapporterna.
§ 33. Övriga frågor.
Henrik Olsson rapporterade tidigare bordlagd punkt 29a från Travhästägarna som haft
styrelsemöte under dagen. Planeringen pågår inför årsmötet i maj. Hög prioritet ges åt kravet
om höjning av 500-kronan till 1000 kronor.
Beslutades godkänna rapporten.
§ 34. Nästa styrelsemöte
Beslutade att nästa styrelsemöte hålls den 11 april klockan 16.30 i styrelserummet
Hästägareläktaren.
§ 35

Avslutning.
Lars-Olov Pettersson tackar för ett effektivt och stimulerande möte och förklarade detsamma
avslutat.
.

Eva Kjällman
Mötessekreterare

Lars-Olov Pettersson
Mötesordförande

Bengt Helgesson
Justerare

