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Närvarande:

Bengt Bååw
Bengt Hammarberg
Bengt Helgesson
Eva Kjällman
Tony Löfqvist
Henrik Olsson
Jessika Sjöberg
Benny Björkman

Ej närvarande:

Christina Johnstone

§ 95

Öppnande
Ordförande Henrik Olsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 96

Dagordning
Beslutades att fastställa dagordningen.

§ 97

Val av justerare
Beslutades att välja Jessika Sjöberg till justerare.

§ 98

Föregående mötesprotokoll
Senaste protokollet gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 99

Rapporter
a) Travhästägarna
Henrik Olsson rapporterar att Travhästägarna har beslutat att primärt arbeta för följande;
1. Bredare prisskalor
2. Sänkta reskostnader, där olika förslag har diskuterats.
3. Försöka att hitta vägar för centrala inköp vilket skall ge besparingar.
För punkt 3 har Åby hästägarförening påpekat avvikande mening genom att anföra att detta
ej är en hästägarförenings uppdrag, vilket styrelsen biföll.
Vidare hade RST fortsatt diskussion för att driva frågan om fördel för hemmahästar.
Beslutades att godkänna rapporten.
b) Sällskapet
Henrik Olsson samt styrelsemedlemmar hade information om ytterligare ökat minus för Åby
travsällskap, nu överstigande 30 miljoner för 2019. Disskussion uppkom inom styrelsen
angående skötseln samt bristen på informationsutbyte med Sällskapet.
Beslutades med konsensus att detta är enskild medlem inom travsällskapet att driva dessa
frågor till sin spets och inte en föreningsfråga.
c) Ekonomisk rapport
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Eva Kjällman rapporterar att ekonomin följer budget.
Beslutades att godkänna rapporten.
d) Hästägareläktaren
Bengt Bååw rapporterar att ej några som helst svar erhållits från Åby avseende
högtalarljudet på hästägarläktaren.
Beslutades att Bengt Bååw jagar vidare på alla nödvändiga nivåer inom Åby.
Diskussion om avtalet med Åby angående vinnarhörnan löper ut vid årsskiftet.
Beslutades att Jessika Sjöberg tar nytt avtal med Fredrik Gunnarsson avseende 2020.
Beslutades att vår härligt positiva Karin i hästägarserveringen skall erhålla en julklapp från
föreningen för arbete och humör.
e) Övriga rapporter
Henrik Olsson och Bengt Hammarberg informerar om att vi just nu jobbar på att få till
datum för hästägaredagen.
§ 100 Svar på skrivelse från från Sällskapet
Henrik Olsson genomgick svaret föreningen erhållit från styrelsen. Livlig diskussion
uppkom och svaret genomlystes av samtliga närvarande.
Beslutades att Henrik Olsson initierar arbetet med nytt svar från föreningen till Sällskapet.
Detta skall cirkuleras inom styrelsen för eventuella tillägg och förbättringar samt bifallas av
styrelsen inför avgivande till Sällskapet.
§ 101 Årets ”Hästägarprofil”
Henrik Olsson föreslog med en mycket trevlig och kompetent information att Knutsson
Trotting kan tilldelas priset 2019.
Beslutades att så skall ske.
§ 102 NÄT
Tony Löfqvist rapporterade samt informerade om den nystartade helt oberoende
Hästägarföreningen ”Nationell samverkan för ägare av travhästar” kallad NÄT.
Föreningen består idag av Sveriges största hästägarförening, Solvalla och Eskilstuna samt
Mantorp. Diskussion om Åby skall gå med i detta oberoende nätverk för hästägare
genomfördes och styrelsen ser positivt på denna möjliga väg till snabbare väg till positiva
förändringar för Åbys hästägare.
Beslutades att Benny Björkman och Tony Löfqvist kontaktar NÄT och erhåller underlag för
vilka kostnader detta eventuella medlemskap kommer att medföra för Åby Hästägarförening.
Därefter kan föreningen å det snaraste via telefonkontakt med samtliga styrelseledamöter
fatta beslut om medlemskap för ett år i NÄT eller ej.
§ 103 Medel till styrelsens förfogande och fördelning
Beslutades att styrelsens medlemmar får reseersättning enligt följande;
Ordförande 11000:Vice ordförande 4000:Sekreterare 6000:Kassör 11000:Övriga ledamöter samt suppleanter 2500:-
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Valberedningen får 1500:Revisor 500:§ 104 Verksamhetsplan 2020
Beslutades att våra prioriterade områden 2020 skall vara prismedel samt transportkostnader.
§ 105 Mötesdagar och läktarträffar 2020 samt Kalendarium
Beslutades att godkänna det förslag som ordförande tagit fram.
§ 106 Nästa styrelsemöte
Nästa möte blir den 22/1 kl. 17.30
§ 106 Övriga frågor & Mötets avslutande
Henrik tackar och avslutar mötet.

Ordförande
Henrik Olsson

Justerare
Jessica Sjöberg

Sekreterare
Tony Löfqvist

