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Datum:                                                            22 januari 2020 

Tid:                                                                   17.30 - 20.00 

Plats:                                                                Hästägareläktaren Åby 

Paragraf nr:                                                     107 - 119 

 

Närvarande:                                                   Henrik Olsson 

                                                                          Bengt Hammarberg 

                                                                          Benny Björkman  

                                                                          Bengt Bååw 

                                                                          Bengt Helgesson 

                                                                          Eva Kjällman 

                                                                          Tony Löfqvist 

                                                                          Jessika Sjöberg 

Ej närvarande:                                                Christina Johnstone 

 

§ 107    Öppnande         

          Ordförande Henrik Olsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

§ 108     Dag- och arbetsordning  

          Beslutades att fastställa dag- och arbetsordning. 

§ 109     Val av justerare 

           Beslutades att välja Bengt Bååw till justerare. 

§ 110     Val av mötessekreterare  

           Beslutades att välja Jessika Sjöberg till mötessekreterare 

§ 111     Föregående mötesprotokoll 

          Mötesprotokollet från den 11 december 2019 gicks igenom och beslutades att lägga till     

          handlingarna.                                                                                                 
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§ 112     Rapporter 

a) Travhästägarna 
Henrik Olsson rapporterar från Travhästägarna. Henrik sitter kvar i styrelsen i 
Travhästägarna som ledamot men lämnar som vice ordförande. 
Beslutades att godkänna rapporten. 
 

b) Travsällskapet 
Henrik Olsson berättar att ÅTS har bildat en marknadsgrupp som leds av Hans-Göran 
Johansson och som ska jobba med sponsorfrågor. 
Tony Löfqvist sammanställer en rapport från Sällskapets protokoll från de senaste åren och 
skickar ut till styrelsen inom kort. Han meddelar att det fattas protokoll på deras hemsida 
efter maj 2019. 
Beslutades att godkänna rapporten. 
 

c) Ekonomisk rapport 
Eva Kjällman rapporterar om resultat och balansrapport för 2019.  
2019 gjorde vi ett positivt resultat. 
Ett förslag om höjning av medlemsavgiften till 2021 togs upp. Alla funderar på för och 
nackdelar kring det här till nästa styrelsemöte. 
Beslutades att godkänna rapporten. 
 

d) Hästägareläktaren 
Vi skjuter på frågan om renovering tills vi vet om vi har råd att förbättra något då ÅTS har 
ekonomiska bekymmer och inte kan bekosta något i nuläget. 
Nästa läktarträff blir den 6 februari. 
Beslutades att godkänna rapporten. 
 

e) Övriga rapporter 
Henrik Olsson ser över vilka styrelsemedlemmar som kan närvara vid Åby Travgala 2020 
den 29 februari. Beslutades att föreningen står för kostnaden för biljetten till galan för de 
som vill gå. Detta då vi anser det är viktigt att vi syns även vid sådana tillfällen 
Bengt Helgesson rapporterar om fortsatta diskussioner kring vår skrivelse till ÅTS och svaret 
vi fick på densamma. Bengt Helgesson driver frågan vidare med personlig kontakt med 
berörda parter och tar kontakt med Jon Valter Pedersen för ett möte om fortsättningen 
framåt. 
Beslutades att godkänna rapporten. 

§ 113    NÄT 

          Henrik Olsson lämnar ordet fritt och vi sammanfattar och diskuterar kring mötet med       

          travhästägarnas ordförande Mikael Melefors och Claes Ljung som kom till oss den  

          14 januari. Vi diskuterar också senaste tidens händelser kring vårt medlemskap i NÄT.  

          Vi är nu medlemmar och Henrik Olsson blir kontaktperson i NÄT från Åby  
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           Travhästägareförening.           

              

           Hur vi ska arbeta vidare med NÄT tas upp på nästa möte. 

           Beslutar att godkänna rapporteringen 

§ 114  Årets Hästägareprofil 2020 

           Henrik Olsson berättar att årets profil är vidtalad och blev mycket glad för nomineringen. 

           Henrik kollar upp om det är möjligt att dela ut priset i samband med Paralympiatravet. 

           Beslutar att godkänna frågan 

§ 115     Vinnarhörnan 

           Bengt Bååw med fru tar hand om vinnarhörnan på lördag den 1 februari. Vi andra på plats  

.          hjälper till med inbjudan till vinnande hästägare från vinnarcirkeln efter varje lopp. 

            Jessika Sjöberg beställer champagne till reducerat pris från Åby Mat & Möten till vårens  

            travlördagar. Max 1 flaska champagne per vinnande häst, då priset nu är högre än tidigare. 

            Beslutar att godkänna frågan 

 

§ 116   Verksamhetsberättelse 2019 

           Henrik Olsson och Eva Kjellman sammanställer en verksamhetsberättelse för 2019. 

           Beslutar att godkänna dessa två. 

 

§ 117    Verksamhetsplan 

            Förslag att Jessika Sjöberg sammanställer en Verksamhetsplan till nästa möte. Jessika behöver 

            fundera och återkommer snarast.  

            Beslutar att bordlägga frågan och tas åter upp på nästa styrelsemöte för beslut.  

 

§ 118    Nästa styrelsemöte 

            Beslutades att nästa styrelsemöte hålls torsdagen den 19 mars kl 17.30-21.00 

 

§ 119    Övriga frågor och avslutning 

            Ett förslag på resmål har kommit in från Roine Svensson. Han vill att vi tänker in ett besök 
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            hos Conrad Lugauer i Skåne (Staffan Nilssons gamla gård). Han föreslår också att medlemmar 

            från Hallands Hästägareförening kan få följa med. Vi planerar vidare och följer upp på  

            nästa Styrelsemöte. 

            Tony Löfqvist undrar om vi kan införskaffa namnskyltar med logga till alla i styrelsen som 

            kan användas vid representation. Metallknappar röstades fram och Jessika Sjöberg beställer. 

 

Beslutar att godkänna frågorna 

 

Henrik Olsson tackar för ett dynamiskt möte och avslutar mötet. 

              

             

 

 

 

 

--------------------------------------------------                                                      

Jessika Sjöberg                                                                                                                                       
Mötessekreterare   

 

 

 

------------------------------------------------------                                --------------------------------------------------- 

Henrik Olsson                                                                               Bengt Bååw                                                      
Mötesordförande                                                                         Justerare                                                                                                                                                                   

            


