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Datum: 16 januari 2016

Tid: 16.30 – 19.30
Plats: Hästägareläktaren
Paragraf nr: § 1 - 12
Närvarande: Berth Ottosson

Bengt Bååw
Peter Kling
Lars-Olov Pettersson
Eva-Lotta Risedal 
Christina Johnstone

Frånvarande: Bo Lundqvist
Henrik Olsson
Beata Persson

§ 1 Öppnande
Ordföranden Berth Ottosson förklarade sammanträdet öppnat samt tackade alla för ett 
gediget arbete med att förbereda utskicket av årets medlemsavgifter.

§ 2 Justerare
Beslutades att utse Peter Kling att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3 Dagordning
Beslutades att fastställa dagordningen. 

§ 4 Genomgång av föregående mötesprotokoll
Beslutades att godkänna föregående mötesprotokoll

§ 5 Beslutsuppföljning
Beslut tagna under 2015 följdes upp och reviderades

§ 6 Prelimina�rt resultat- balansrapport 
Efter genomgång konstateras att resultatet går ihop i förhållande till budget. 

§ 7 Budget 2016
Beslutades godkänna budgeten för 2016
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§ 8 Rapporter

a) Vinnarhörnan
Årets första V75 har gått av stapeln. De hästägarevinnare som under tävlingarna hade 
möjlighet att komma upp till hästägareläktaren upplevde det som mycket trevligt. Berth 
Ottosson har bett Kristoffer Jakobsson att vid vinnarintervjun berätta att de är inbjudna upp 
till hästägareläktaren. Vidare diskuteras hur man på hästägareläktaren ytterligare kan 
uppmärksamma de vinnare som kommer upp.
Beslutades att Eva-Lotta Risedal undersöker vad en mikrofon/högtalare skulle kosta. 
Rapporteras den 20 april
Beslutades att Lars-Olov Pettersson kontaktar Jon Pedersen för att det i utskicket till de 
som startar i V75 loppen finns med ett informationsblad om vinnarhörnan.

b) Ekonomi och medlemsfunktion
Vore en fördel att ha medlemsregistret inom styrelsen. Diskussion förd med Floda 
ekonomitjänst om att föreningen själv sköter medlemsregistret och ekonomifunktionen. 
Beslutades att Eva-Lotta Risedal och Christina Johnstone tar fram ett förslag på rutiner om 
dels detta upplägg är möjligt, dels hur det skulle fungera.
Beslutades att redovisa förslaget på styrelsemötet den 1 mars.

 
c) Månadens hästägare
Inbjudan är gjord till nio vinnande hästägare. Berth Ottosson representerar styrelsen. 
Beslutades att Berth Ottosson uppmanar till medlemskap i Hästägareföreningen.

d)  Hästägareläktaren
Bengt Bååw rapporterar att ljudet är reglerat.
Beslutades att godkänna rapporten.

e) RST
Berth Ottosson rapporterar att Solvalla Hästägareförening har lämnat RST. 
Beslutades att godkänna rapporten.

f) Publikt
Medlemmar har framfört synpunkten att marknadsföreningen för allmänheten vad rör 
travdagarna på Åby den senaste tiden har varit undermålig. 
Beslutades att Berth Ottosson vidarebefordrar åsikten till Åby sällskap

§ 9 Informationsfrågor
Beslutades att Lars-Olov Pettersson kontaktar totochefen Staffan Lindberg och ber honom 
att han lägger ut datum för läktarträffarna på Åbys hemsida.

§ 10 Årets hästägare
Årets hästägare för 2015 diskuterades.
Beslutades att Berth Ottosson skriver en vinnarformulering.
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§ 11 Nästa möte
Nästa styrelsemöte genomförs den 1 mars 2016. Klockan 16.30 på Hästägareläktaren.

§ 12 Avslutning. 
Då inga övriga frågor fanns till behandling avslutades sammanträdet. 

____________________________________________
Christina Johnstone
sekreterare

_____________________________________________
Berth Ottosson
Ordförande

______________________________________________
Peter Kling
Justerare


