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Närvarande:

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

Adjungerad:
Ej närvarande:

Sten Bolin Valberedningen
Bengt Helgeson

§ 130 Öppnande
Ordförande Henrik Olsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
§ 131 Dagordning
Beslutades att fastställa dagordningen.
§ 132 Val av justerare
Beslutades att välja Jessika Sjöberg till justerare.
§ 133 Föregående mötesprotokoll
Senaste protokoll kommer via mail i veckan.
§ 134 Rapporter
a) Travhästägarna
Henrik Olsson rapporterar att Travhästägarna har beslutat att ha sitt årsmöte den 19 augusti
enligt text på hemsidan.
Nästkommanade styrelse möte i Travhästägarna (TH) genomförs den 2:e juli.
Henrik mailar in önskemål att även få in en punkt kring prispengar på dagordningen på
uppdrag av övriga styrelsemedlemmar. Samtidigt eftersöks kallelse till TH:s årmöte med
tillhörande dokument.
Beslutades att godkänna rapporten.
b) Nät
Benny Björkman redovisar från telefonmötet med Nät den 5 juni. Det som diskuterades var
frågorna kring ST:s omorganisationsförslag, ST:s ekonomi, Propulsionhärvan samt
förutsättningar för travhästägare.
Beslutades att godkänna rapporten.
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c) Sällskapet
Tony Löfqvist rapporterar att ÅTHF nu åter har en representant i Sällskapet genom Tony
Löfqvist. Han rapporterar även kring turerna kring ST:s förslag till omorganisation.
Beslutades att godkänna rapporten
d) Ekonomisk rapport
Eva Kjällman rapporterar att ekonomin är positiv i förhållande till budget. Detta mycket
beroende på att det varit stiltje i verksamheten. Samtliga i styrelsen ska följa upp de som
ännu inte betalt medlemsavgiften. Flera medlemmar har uppgivit att inbetalningen missades
eftersom den var en bilaga till Sulkysports utskick.
Beslutades att godkänna rapporten.
§ 135 Årsmötet 2020
Årsmötet planeras till den 5 augusti. Klockan 18.30. Plats Goopsalen. Ingen mat serveras.
Beslutades att Bengt Hammarberg ansvarar för att ordna ordförande för årsmötet.
Beslutades att Christina Johnstone lägger ut information på hemsidan.
Beslutades att Tony Löfqvist håller koll på räknandet av personer. (Max 50 personer)
Beslutade att Christina Johnstone sitter som sekreterare för årsmötet
Beslutades att inbjudan mailas ut till medlemmarna.
Beslutade att Göran Lindskog ombesörjer brevutskick till medlemmarna.
§ 136 Uteslutningsmotion till Travhästägarna
Diskuterade inlämnade motionen samt fördelar/nackdelar med att både vara med i
Travhästägarna och Nät. Henrik Olsson har skrivit ett förslag till svar på inlämnad motion.
Beslutades att anta förslaget på svar på inlämnad motion.
Beslutades att Henrik Olsson tillskriver TH med en förfrågan hur man avser att hantera den
inkomna motionen angående ÅHF anslutning till både TH samt Nät.
§ 137 Inkomna motioner till Åby Travhästägares Årsmöte 2020
a) Motion från Bengt Helgesson:
I syfte att säkerställa fortsatt medlemskap i travhästägarna föreslår jag att vi begär
utträde ur Nät och röstar om detta bland medlemmarna på årsmötet.
Styrelsen beslutar att föreslå årsmötet avslag på motionen med motiveringen att det
är en styrka för Åbys tillhörande Travhästägare att Åby Travhästägareförening driver
travhästägarefrågor via flera kanaler.
b) Motion från Jessika Sjöberg:
Alla hästägare upp till 25 år betalar 100 kr i medelmsavgift från 2021.
Beslutades att föreslå årsmötet bifall på motionen.
§ 138 Hästägaredagen
Den inplanerade hästägardagen under september blir på grund av Covid-19 omöjlig att
genomföra under hösten.
Beslutades att ställa in hästägaredagen
Beslutades att Henrik Olsson kontakar Jon Pedersen för en förfrågan om ett
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§ 139 Nästa styrelsemöte
Beslutades att nästa styrelsemötet blir onsdagen den 5 augusti kl 16.00
§ 140 Övriga frågor
Bengt Bååw redogör för valberedningens arbete.
§ 141 Mötets avslutande
Henrik tackar för engagerat deltagande och avslutar mötet.

Ordförande
Henrik Olsson

Justerare
Jessika Sjöberg

Sekreterare
Christina Johnstone

