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Närvarande:       
     Benny Björkman 
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Bengt Helgesson 
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Henrik Olsson 
Bengt Hammarberg 
Christina Johnstone 
Jessika Sjöberg 

Ej närvarande:   Tony Löfqvist 
   
      
         
§ 53 Öppnande  
 Ordförande Henrik Olsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 54 Dagordning 
 Beslutades att fastställa dagordningen. 
 
§ 55 Val av justerare  

Beslutades att välja Eva Kjällman till justerare. 
 
§ 56  Föregående mötesprotokoll 

Protokollet från den 23 maj 2019 gicks igenom och lades till handlingarna. 
 
§ 57 Rapporter 

a) Travhästägarna 
 Henrik Olsson rapporterar att nästa möte kommer att genomföras nästa vecka. 
 Beslutades att godkänna rapporten. 
 
 b) Sällskapet 

Henrik Olsson rapporterar att han kommer att ha kontinuerlig kommunikation med 
FredrikTenfält kring aktuella frågor. 

 Beslutades att godkänna rapporten.  
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c) Ekonomisk rapport 
Eva Kjällman rapporterar att ekonomin följer budget. 
Beslutades att godkänna rapporten.  
 
 
d) Hästägareläktaren 
Benny rapporterar att han tillsammans med VD Johan F Lundberg i nästa vecka ska titta på 
och diskutera läggning av ny matta på hästägareläktaren. Ljudet är fortfarande inte 
tillfredställande. Diskussion fördes hur vi gemensamt kan agera mer välkomnande till nya 
medlemmar på hästägareläktaren. 
Beslutades att godkänna rapporten. 
 
 
e) Andelshäst 
Benny rapporterar från status på arbetet med att skapa en andelshäst.  
Beslutades att godkänna rapporten. 
 
 

§ 58  Styrelserummet 
 Vi behöver information/rutiner kring hur styrelsen ska få tillträde samt därefter 
låsning/larmning av styrelserummet.  
Beslutades att Henrik Olsson kontaktar Johan F Lundberg för att lösa frågan. 

 
 
§ 59 Hästägaredagen 15 augusti 

Hästägareföreningen har tillgång till sex lopp. Diskussion fördes kring inriktning under 
dagen.  
Beslutades att inriktning ska vara Hästen – exempelvis andelshästen, hästägaren, tränaren, 
kusken alternativt utrustningen. Gruppen arbetar vidare med frågan. 
Beslutades att alla försöker sälja platser till evenemanget. 
Beslutades att Henrik Olsson kontaktar Åby för en annons om Hästägardagen i 
Åbyprogrammet 25 juli och 1 augusti. Samt kostnad att bjuda alla på fri entrén under dagen. 
Beslutades att Henrik Olsson kontaktar Jon Pedersen för att få tillgång till ett lopp 
”Välkommen till hästägaredagen 15 augusti” den 1 augusti. 
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§ 60 Prismedel 
Bengt Helgesson rapporterar att man träffats i prismedelsgruppen. Man är överrens om att 
Åby ligger dåligt till i jämförelse med andra banor. Finns ett behov av att öka prispengarna 
på vardagstravet. Borde komma upp i 50 000 i första peng på Åby.  
Beslutades att sportgruppen fortsätter sitt arbete att ta fram argument och strategier för hur 
man ska agera i frågan. 
Beslutades att prismedlesgruppen kontaktar Jon Walter, Fredrik Tenfeldt samt Johan F 
Lundberg för att föra en dialog i frågan. 
Beslutades att  kontakta A-tränarna för att föra en dialog i frågan. 
Beslutades att prismedelsfrågan tas upp på det regionala mötet i Halmstad den 24 juni. 
 

 
§ 61 Nästa möte 
 Nästa möte blir den 20:e juni  17.30 
 
 
§ 62 Mötets avslutande 
 Henrik tackar och avslutar mötet. 
 
 
 
 
 
 
 

Ordförande      Sekreterare 
Henrik Olsson      Christina Johnstone 
 
 
 
 
Justerare 

 Eva Kjällman 
 

 
 


