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Bo Lundqvist

§ 78. Öppnande
Ordföranden Berth Ottoson förklarade sammanträdet öppnat.
§ 79. Justerare
Beslutades utse Lars-Olov Pettersson att tillsammans med ordföranden justera dagens
protokoll.
§ 80. Dagordning
Beslutades fastställa dagordningen.
§ 81. Rapporter
a) Föregående mötesprotokoll
Protokollet från styrelsemötet den 1 oktober 2014 gicks igenom, varefter protokollet lades
till handlingarna.
b) Ekonomisk rapport
Henrik Olsson redovisade resultat- och balansräkningen per den 30 september. Utfallet följer
budget och planering.Underlag för budget 2015 tas fram på strategidagarna i november.
Beslutades att godkänna rapporten.
c) Sydträffen 24 -25 oktober på Jägersro
Beslutades att föreningen representeras av Berth Ottosson, Lars-Olov Pettersson, Christina
Johnstone, Peter Kling samt Eva-Lotta Risedal. RST har aviserat att Björn Damms utredning
om tävlings-och förtjänstmöjligheter för företrädesvis unga hästar, STs beslut angående V86
under 2015 samt aktuella frågor inom RST kommer att behandlas på Sydträffen.
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d) Vinnarhörnan
Berth Ottosson rapporterade att han tillsammans med Bengt Bååw i början av november
kommer att ha en träff med Knutsson om medverkan vid utformningen av vinnarhörnan.
Beslutades att godkänna rapporten.
e) Strategidagarna 21 – 22 november
Berth Ottosson rapporterade att bokningarna för strategidagarna den 21-22 november är
klara. Styrelsen uppmanas att förbereda sina respektive ansvarsområden. Verksamhetsplan
samt åtgärds- och aktivitetsprogram för 2015 skall tas fram.
Beslutades att godkänna rapporten.
§ 82

Resor
Christina Johnstone rapporterade att Cab-resor har tagit fram två travresor till Frankrike
under 2015. Prix d'Amerique den 23-26 januari samt Criterium de Vitesse Cagnes sur Mer
den 6 – 9 mars.
Beslutades att kopiera upp informationsblad som kan läggas fram på Hästägareläktaren
samt undersöka möjligheterna till medlemsrabatt på resorna.

§ 83

Åby Forum 23 november
Åby Forum är numera öppnat även för medlemmar i intresseorganisationerna.
Beslutades att uppmana deltagarna på hästägareföreningens höstmöte att delta på Åby
Forum.

§ 84. Nästa möte
Nästa styrelsemöte hålls den 21-22 november i samband med Strategidagarna
§ 85. Avslutning.
Då inga övriga frågor fanns till behandling avslutades sammanträdet. Kvällen ägnades sedan
åt Hästägareföreningens höstmöte
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