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Datum:    12 mars 2020 
Tid     17.30 – 20.00 
Plats:     Hästägareläktaren Åby 
Paragraf nr:    § 120 - 129 
 
Närvarande:    Bengt Bååw  

Bengt Hammarberg 
Eva Kjällman 
Henrik Olsson 
Benny Björkman 

  
Ej närvarande:   Bengt Helgesson 
     Christina Johnstone 
     Jessika Sjöberg 
     Tony Löfqvist       
       
§ 120 Öppnande  
 Ordförande Henrik Olsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 121 Dagordning 
 Beslutades att fastställa dagordningen. 
 
§ 122 Val av justerare  

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

Mötesprotokollet från den 22 januari gicks igenom och beslutades att lägga till     
          handlingarna.                                                                                                 
 
§ 124 Rapporter 

a) Travhästägarna 
 Henrik Olsson rapporterar från Travhästägarna.  
 Beslutades att godkänna rapporten. 
 
 b) Nät 
 Benny Björkman rapporterar från Nät. 
 Beslutades att godkänna rapporten. 
 
 c) Sällskapet 

Henrik Olsson redogör för kommande möte med Åby forum den 18/3. Vi diskuterar vår 
ställning gentemot STs lagda omorganisation. Vi känner stor oro inför detta möte, 

 Beslutades att godkänna rapporten 
 
d) Ekonomisk rapport 
Eva Kjällman rapporterar att kostnaderna följer prognos, 
Beslutades att godkänna rapporten.  
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F) Sportgruppen 
Benny redogjorde från sitt deltagande i sportgruppern. Vi är nöjda att DD loppen höjs till 
40k. Det är dock en besvikelse att vi inte fick den höjningen av 1:a priset i våra V64 lopp 
som vi hoppats på; från 35k till 40k. Att vårt förslag inte gick igenom var till stor del 
beroende på den överenskommelse Travhärtägarna gjorde med ST,  där hela landet skulle få 
en sämre modell av ”Åbys skala”. Denna nya ST modellen bekostas till stor del av de 3 
storbanorna (2/3 delar) med en besparing på ca 8M från Åbys sida. 
Beslutades att godkänna rapporten.  
 
g) Informationsfolder ÅTHF 
Folderna är klar och är skickad till Göran Lindskog för tryckning. 
Beslutades att godkänna rapporten. 
 
 

§ 125  Årsmötet 2020 
Årmötet	är	inplanerat	till	den	15	april.	Handlingarna	Verksamhetsplan,	
revisonsberättelse,	verksamhetsberättelse	där	ekonomisk	berättelse	ingår,	
årsredovisning	är	färdigställda.	
Beslutades att låna	salongerna	och	beställa	pytt	i	panna.	
Beslutades	att	bjuda	Jessika	bjuder	in	Per	Henriksen	samt	att	Henrik	kontaktar	Jon	
Pedersen.		
Beslutades	att	Göran	Lindskog	skickar	ut	kallelse	till	17.45	mat.	
Beslutades	föreslå	att	medlemsavgifter	för	2021	skall	vara	oförändrat	300	kr.	 

 
§ 125 Påminnelse medlemmar 

Beslutades att Eva Kjällman skickar ut en påminnelse till medlemmar som ännu inte betalt 
medlemsavgiften. 
 

§ 126 Hästägaredagen 
Tema för hästägare dagen diskuterdes. Benny Björkman redovisar att vi fått en V86 dag den 
9/9. Vi skulle dock hellre vilja ha en V5 dag, eftersom V86 är förvirrande att se på plats för 
nytt folk.   
Beslutades att Benny Björkman försöker ändra dagen till en V5dag. 

 
§ 127 Medlemsresan 

Allt praktiskt kring medlemsresan till Konrad Lugauer samt Copenhagen-Cup är klart och 
utlagt på face-book. 
Beslutades att informera om resant i nästa medlemsbrev. 

 
§ 128 Hästägareläktaren 
 Olika förslag på lösningar för ljudfrågan diskuterades. 
 Beslutades att fortsätta dialogen med Åby kring en acceptabel lösning. 
 
§ 129 Nästa styrelsemöte 
 Beslutades att nästa styrelsemötet blir före årsmötet den 15 april kl 16.00 
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Ordförande      Sekreterare 
Henrik Olsson      Benny Björkman 
 
 
 
 
Justerare 

 Eva Kjällman 
 

 
 


