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Datum:    29 0ktober 2020 
Tid     16.30 – 18.00 
Plats:     Goop-salen Åby Arena 
Paragraf nr:    § 24 - 34 
 

Närvarande:  
Bengt Hammarberg 
Benny Björkman 
Björn Larsson 
Christina Johnstone 
Jessika Sjöberg 
Roine Svensson 

     Sten-Åke Bohlin 
     Tony Löfqvist 
 
     Karin Larsson Valberedningen 
              
§ 24 Öppnande  
 Ordförande Tony Löfqvist hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 25 Dagordning 
 Beslutades att fastställa dagordningen. 
 
§ 26 Val av justerare  

Beslutades att välja Jessika Sjöberg till justerare. 
 
§ 27  Föregående mötesprotokoll 

Senaste protokoll från den 30 augusti godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 28 Beslutsuppföljning 

Tidigare beslut följdes upp och genomförda aktiviteter bockades av. 
 
§ 29 Rapporter 

a) Travhästägarna 
 Tony Löfqvist rapporterar att ÅTHF skickat ett brev till övriga Travhästägare med anledning 

av det utskick som gjorts till samtliga ordförande i lokala Travhästägareföreningar. Det gick 
även ett utskick till ÅTHF fastän man är utesluten. 

 Tony rapporterar även att Mikael Melefors varit i kontakt med honom på grund av detta brev 
och pratat om att man på nästa styrelsemöte i Travhästägarna ska ta upp en offentlig ursäkt 
till ÅTHF. Också Umeå och Axvall har kontaktat ÅTHF och uttryckt sitt stöd för ÅTHF. 
Beslutades att godkänna rapporten. 
 

 b) GDPR 
Christina Johnstone rapporterar att hon kontaktat datainspektionen angående Travhästägarna 
som utnyttjat ÅTHFs medlemsregister. Datainspektionen menar att vi själva måste lösa 
frågan i första hand och hänvisar till ett eventuellt avtal rörande personuppgiftsbiträde. 
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 Beslutades att Christina Johnstone tillskriver Travhästägarna och säger upp ett eventuellt 
avtal där Travhästägarna står som personuppgiftsbiträde. 

 
 c) Nät 
 Tony Löfqvist redogör för de insändarna som skickats till Travronden och Sulkysport.  

Nästa nummer av Sulkysport kommer att skickas till samtliga medlemmar i NÄT. 
Samverkansmöte med föreningarna som ingår i NÄT (Solvalla, Mantorp och Eskilstuna är 
inbokat till den 27 - 28 november på Åby. Enligt förhandsbesked kommer fyra från varje 
förening att delta på nätverksträffen. 

 Beslutades att godkänna rapporten. 
Beslutades att även bjuda in Axvall och Jägersro Travhästägareförening till 28 november 
Beslutades att Benny Björkman bokar upp Sjömagasinet för middag den 27 november 
Beslutades att Jessika Sjöberg mailar medlemsadresserna till NÄT. 
Beslutades att Christina Johnstone avtalar med NÄT om att hos dem utse en 
personuppgiftsansvarig för att möjliggöra utskick till våra medlemmar. 

 
 d) Sällskapet 

Tony Löfqvist rapporterar att Sällskapet ställde in deras strategimöte. Nästa möte planerat 
till den 3 november. Många obesvarade frågor på agendan. 

 Beslutades att godkänna rapporten 
 

e) Ekonomisk rapport 
Eva Kjällman meddelar att ekonomin i stort följer budget.  
Beslutades att godkänna rapporten.  
Beslutades att Bengt Hammarberg tar fram ett förslag till fördelning av medel för styrelsens 
förfogande för 2020. 
 
f) Hemsida 
Göran Lindskog har påbörjat den nya hemsidan. Alla uppmanas också att vid kommande 
travdagar kontakta Göran för ett foto till hemsidan 
Beslutades att alla i styrelsen tittar på layout och rubriksättningar samt återkommer direkt 
till Göran. 
 
g) Agria 
Avtalet med Agria kring månadens hästägare löper ut vid årsskiftet. Frågan om 
rabatt/provision vid upprättande av hästförsäkringar är inte heller klarlagt. 
Beslutades att Bengt Hammarberg fortsätter att driva frågan och kontakta Agrias ansvariga. 
 
h) Hästägareläktaren 
Under dagen togs beslut i Västra Götaland om återigen skärpta regler med anledning av 
Covid 19. Möjligheten att kunna öppna upp hästägareläktaren för medlemmarna är därför 
inte möjlig de närmaste tre veckorna då nytt beslut tas av regionen. 
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§ 30  Rådslag 
 Rådslagsmaterialet kring ST:s omorganisering är utsänt till samtliga i styrelsen. Vi avvaktar 

till 3 november för att få besked om Åby Sällskap beslutar att anordna ett rådslag eller ej. 
Det är viktigt att samtliga intresseorganisationer på Åby finns representerade på ett 
kommande rådslag rörande ST:s framtida organisation. 
Beslutades att ÅTHF initierar till ett rådslag i mitten av december. 

 
 

§ 31 Sportfrågor 
 Sportgruppen har ännu inte träffats.  
 Beslutades att sportgruppen måste ha en träff under hösten. 
 Beslutades att Björn Larsson kallar till mötet.  
 
§ 32 Höstmöte 
 Frallor och kaffe finns färdigt till mötet. Allt material som presenteras finns på PowerPoint. 
 Beslutades att Bengt Hammarberg sitter som mötesordförande. 
 Beslutades att Tony Löfqvist håller i informationen. 
 
§ 33 Nästa styrelsemöte 
 Beslutades att avvakta med tidpunkt för nästa styrelsemöte tills beslut om rådslag i 

Sällskapet. 
 
§ 34 Mötets avslutande 
 Tony Löfqvist tackar deltagarna och avslutar styrelsemötet.  

Vi fortsätter därefter med Höstmötet. 
 
 
 
 
 
 
 

Ordförande      Sekreterare 
Tony Löfqvist      Christina Johnstone 
 
 
 
 
Justerare 

 Jessika Sjöberg 
 

 
 


