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Datum:    29 0ktober 2020 
Tid     18.30 – 20.00 
Plats:     Goop-salen Åby Arena 
Paragraf nr:    § 35 - 42 
 
Samtliga medlemmar bjuds på kaffe och hemgjorda frallor inför mötet.    
          
§ 35 Öppnande  
 Ordförande Tony Löfqvist hälsar de 25 medlemmarna välkomna och förklarar mötet öppnat. 
 Viceordförande tar över ordförandeklubban och leder oss genom besluten. 
 
§ 36 Val av sekreterare 
 Beslutades att välja Christina Johnstone till sekreterare för mötet. 
 
§ 37 Dagordning 
 Beslutades att fastställa dagordningen. 
 
§ 38 Val av 2 justerare 

Beslutades att välja Ove Danielsson och Jenny Sjöberg till justerare. 
 
§ 39 Justering av röstlängd 

Närvarande medlemmar bockades av och listan fungerar som röstlängd. 
 
§ 40 Beslut 

a) Stadgeändring ÅTHF 
Mötet beslutar att ändra §3 i föreningens stadgar till: ”Åby Travhästägareförening bör vara 
medlem i Travhästägarna. 
(För att beslutet ska äga laga kraft skall frågan också tas upp på ordinarie årsmöte 2021.) 

 
b) Medlemsavgift ungdomar 
Beslutar att alla hästägare upp till 25 år betalar 100 kr i medlemsavgift från 2021. 

 
§ 41 Information lokalt och centralt 

Tony Löfqvist informerar om turerna kring uteslutningen från Travhästägarna samt att man 
ännu inte fått en förklaring till varför ÅTHF uteslutits. Enligt motionen angavs att 
uteslutningen grundades på att man skadat Travhästägarna. Det beslut som togs på 
årsmötet I Travhästägarna 19 augusti 2020 grundades däremot på argumentet att man inte 
får tillhöra andra organisationer – (underförstått att man inte får tillhöra NÄT). Dock står det 
ingenstans i Travhästägarnas stadgar att man inte får tillhöra någon annan förening. 

 
Mötet diskuterar eventuella konsekvenser av att inte tillhöra Basorganisationen 
Travhästägarna. Enligt styrelsen anser vi fortfarande att alla hästägare måste samverka och 
fortsätter arbetet i den riktningen. 
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 ÅTHF har inbjudit Travhästägareföreningarna från Solvalla, Mantorp och Eskilstuna till ett 
gemensamt nätverksmöte den 27–28 november på Åby. En inbjudan kommer även att 
skickas till Axvall och Jägersro att delta den 28 november. 

 Tony Löfqvist berättar att NÄT numera är officiell remissinstans i spelutredningen, samt att 
han var NÄTs representant vid det möte med regeringsrepresentanter då detta fastslogs.  

 
ST har skickat ut material och inbjudan till samtliga Sällskap att tillsammans med deras 
intresseorganisationer delta i ett rådslag rörande ST:s omorganisation. Hittills har Åby 
sällskap inte tagit något beslut om att delta. Därför tar ÅTHF initiativ till att genomföra ett 
rådslag i slutet av året tillsammans med övriga intressenter tillhörande Åby. ST:s utsända 
förslag talar bland annat om att hästägare och aktiva - till den nya organisationen - ska 
tillskjuta insatskapital, alternativt att banorna för över sina tillgångar till ST. Man pratar om 
ägarmodeller där hästägare och aktiva ideellt tar eget ansvar för att rekrytera fler hästägare 
och där sällskapen som en ideell organisation tar ansvar för att öka intresset för travet. I 
förslaget står däremot ingenting om hur ST är med och skapar förutsättningar för 
travhästägarna att göra travsporten möjlig i ett framtida travsverige. Det är därför oerhört 
viktigt att vi som travhästägare – oavsett i vilken förening vi är medlemmar - är med och är 
aktiva i denna fråga. 
 

 Under mötet presenterade Tony Löfqvist sammanfattningsvis den omvärldsanalys med 
tillhörande strategiplan och aktivitetsplan som styrelsen i Åby Hästägareförening bearbetat 
fram. I denna finns beskrivet de utmaningar som vi ser framför oss fram till 2023 och som 
berör Minskad hästbas, Prispengar och Travdagar, Ökade kostnader, Hästgårdar i 
Åbyregionen samt Travskolan. Även den omreglerade spelmarknaden, Inflytande, 
Samverkan och Helhetssyn är viktiga punkter. Också frågor som rör Mässhall, Hotell, Läktare 
och Restaurang måste bevakas. Strategiprogrammet kommer att läggas ut på hemsidan 
samt även skickas med i kommande digitala medlemsbrev.  
 

 
§ 42 Mötets avslutande 
 Tony Löfqvist tackar deltagarna för sitt engagemang och kloka inlägg och avslutar mötet. 
 
 

Vice Ordförande      Sekreterare 
Bengt Hammarberg     Christina Johnstone 

 
Justerare      Justerare 

 Ove Danielsson     Jenny Sjöberg 
 


