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Datum: 19 april 2016
Tid: 16.00 – 18.00 
Plats: Goopsalen Åby.
Paragraf nr: 24 – 31

Närvarande: Berth Ottosson
Bengt Bååw
Peter Kling
Bo Lundqvist
Lars-Olov Pettersson
Eva-Lotta Risedal 

Frånvarande: Henrik Olsson
Christina Johnstone
Beata Persson

§ 24 Öppnande
Ordföranden Berth Ottoson förklarade sammanträdet öppnat. 

§ 25 Sekreterare för mötet.
Beslutades utse Lars-Olov Pettersson att föra dagens protokoll.

§ 26 Justerare
Beslutades utse Bengt Bååw att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 27 Dagordning
Beslutades fastställa dagordningen. 

§ 28 Rapporter.
a) Medlemslistan.
Medlemslistan gicks igenom varvid noterades vilka 32 medlemmar som ännu inte betalat 
avgiften för 2016. 
Beslutades att följa upp samtliga restanter genom personlig kontakt såvida inte de meddelat 
utträde pga av flytt och liknande.

b) Nya medlemmar.
Beslutades hälsa Charlotte Andersson Lindome, Roine Svensson Billdal och Christer 
Nordgren Göteborg välkomna som nya medlemmar i Hästägareföreningen. .
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c) Hästägaredagen.
Berth Ottosson rapporterade om planering inför Hästägaredagen den 7 september där 
inriktningen skall vara att sätta hästägarna i centrum för hela Åby under tävlingskvällen. 
Berth Ottosson har haft en första överläggning med marknadschefen Kent Jellmund för att 
inventera olika aktiviteter. 
Beslutades godkänna rapporten.

d) RST.
RST:s årsmöte hålls den 28 april i Hästsportens Hus Stockholm. Berth Ottosson och Lars-
Olov Pettersson deltar som ombud för ÅTHF. De nyvalda styrelseledamöterna tillfrågas om
möjlighet att delta.
Beslutades godkänna rapporten.

e) Åby Travsällskap.
Berth Ottosson rapporterade från sällskapets extra stämma den 13 april om planering för 
byggnation av mässhall och hotell i anslutning till Åby. Stämman hade ställt sig bakom 
förslag om byggnation om mässa och hotell, att Åby går in som minoritetsägare i bolaget 
som skall äga fastigheterna samt att driften av mässa och hotell skall läggas på 
entreprenörer. Planeringen fortsätter för upprustning och ombyggnad av övriga lokaler på 
Åby. 
Beslutades godkänna rapporten.

f) Sportkommittén.
Lars-Olov  Pettersson rapporterade från sammanträde i Åby Sportkommitté dem 21 mars. 
Huvudfrågan gällde teamhästar och inriktningen är att team bildas kring 5-6 starthästar i 
träning hos Åbytränare. Antalet andelar beräknas till 100 per häst. Projektstart i 
november/december. Nytt sammanträde i Sportkommittèn i slutet på maj. 
Beslutades godkänna rapporten.

g) Vinnarhörnan.
Bengt Bååw och Berth Ottosson rapporterade om förberedelser inför Vinnarhörnan på 
Olympiatravet den 30 april. 
Beslutades godkänna rapporten

h) Månadens hästägare.
Berth Ottosson föreslog efter samråd med Anders Johnsen på Agria att månadens hästägare
skall erhålla vardera två presentkort till Pegasus värda 500 kronor styck. Presentkorten 
ersätter den tidigare middagen för två hästägare per månadens häst. Förslag har tagits upp 
med Rasta att de sponsrar varje presentkort med 200 kronor vilket innebär att kostnaden för 
Hästägareföreningen blir 24 gånger 300 kronor per år totalt 7200 kronor. 
Beslutades enligt förslaget.
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i) Vårutflykten.
Berth Ottosson, Lars-Olov Pettersson, Bengt Bååw, Peter Kling och Eva Lotta Risedal 
rapporterade från vårutflykten den 10 april. Fint väder, spännande besök hos Denco och 
Bergh gjorde utflykten mycket lyckad och uppskattad hos de 59 deltagarna. 
Beslutades godkänna rapporten.

§ 29. Årsmötet.
Behandlades de olika punkterna på årsmötet. Efter måltiden i Lyon inleder Nils Andreasson
med en presentation av byggprojektet kring mässa och hotell samt aktuella Åbyfrågor. 
Därefter följer frågestund. 
I anslutning till årsmötesförhandlingarna lämnar Lars-Olov Pettersson en rapport om 
RST:s planerade organisationsutredning samt Berth Ottosson rapporter om Pokalåret 
och Spelutredningen. Bengt Hammarberg föreslås som mötesordförande och Lars-Olov
Pettersson som mötessekreterare.
Beslutades enligt förslagen.

§ 30. Nästa styrelsemöte.
Nästa styrelsemöte för konstituering mm. hålls efter årsstämman den 19 april.

§ 31. Avslutning.
Då inga övriga frågor förelåg till behandling avslutades mötet.
 

____________________________________________
Lars-Olov Pettersson
Mötessekreterare

_____________________________________________
Berth Ottosson
Ordförande

______________________________________________
Bengt Bååw
Justerare


