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Datum: 9 augusti 2016

Tid: kl. 16.30 – 20.30

Plats: Hästägareläktaren Åby

Paragraf nr: 53 – 64.

Närvarande: Berth Ottosson
Bengt Bååw
Bengt Helgesson
Eva Kjällman
Lars-Olov Pettersson
Eva Lotta Risedal

Frånvarande: Christina Johnstone
Peter Kling
Henrik Olsson

Gäst: Fredrik Tenfelt under paragraf 58 punkt d.

§ 53 Öppnande.
Berth Ottosson förklarade styrelsemötet öppnat.

§ 54 Val av sekreterare för mötet.
Beslutades utse Lars-Olov Pettersson att föra dagens protokoll.

§ 55 Dagordning.
Beslutades fastställa dagordningen.

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

§ 57 Föregående mötes protokoll.
Protokollet från styrelsemötet den 7 juni gicks igenom varefter det lades till handlingarna.

§ 58 Rapporter.
a) Ekonomi.
Redovisades budgetutfall per den 31 juli som i stort följer budget.
Beslutades att godkänna rapporten.

b) Nya medlemmar.
Beslutades hälsa Kent Göransson Varberg välkommen som medlem i 
Hästägareföreningen.
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c) Sydträffen/ RST.
Rapporterades från Sydträffen i Halmstad den 4-5 augusti. På mötet behandlades bland 
annat aktuella travpolitiska frågor, prioriteringar inför Sportbudgetgruppens arbete i höst 
samt RSTs organisationsutredning. Från Åby deltog Berth Ottosson, Bengt Helgesson, 
Eva Kjällman, Lise Lott Risedal och Lars-Olov Pettersson.
Beslutades godkänna rapporten.

d) Åby Travsällskap/ Fredrik Tenfelt.
Under denna punkt deltog Åby Travsällskaps nyvalde ordförande Fredrik Tenfelt och 
presenterade aktuella frågor på Åby. Han redovisade sin syn på utvecklingen av Åby, 
aktuellt läge kring investerings- och byggverksamheten och behov av utvecklingen av en ny 
arena, utvecklingen på sportområdet samt rekryteringsfrågor kring ungdomar, hästägare och 
publik. 

Han framhöll vikten av en fortsatt utveckling av det goda samarbetet mellan Åby och de 
aktiva/ föreningarna. I det sammanhanget diskuterades utvecklingen av förmåner för dem 
som är medlemmar i både Åby Travsällskap och Hästägareföreningen och för 
Hästägareföreningens medlemmar enskilt. Medlemmar i Hästägareföreningen skall få 200 
kronor i rabatt vid medlemskap i Åby Travsällskap samt program vid banbesök mot 
uppvisande av medlemskort. 

Projektet Åbyhästen och samarbete kring andelshästar diskuterades och Fredrik Tenfelt 
redovisade en positiv syn på ett samarbete kring dessa frågor. Formerna för detta får beredas
vidare i Sportgruppen. 

Berth Ottosson framförde styrelsens tack till Fredrik Tenfelt för hans medverkan på 
styrelsemötet och såg fram emot fortsatt gott samarbete.  

e) Sportgruppen.
Lars-Olov Pettersson rapporterade att Sportgruppen kommer att samlas i slutet av augusti 
och att bland annat andelshästarna kommer att behandlas.
Beslutades godkänna rapporten. 

f) Hästägareläktaren/ Åby Stora Pris.
Beslutades att Bengt Bååw ansvarar för Vinnarhörnan samt att Bengt Helgesson med hjälp 
av Berth Ottosson och Lars-Olov Pettersson svarar för kontakterna med 
vinnarcirkeln/hästägarna. Vidare att Lars-Olov Pettersson med hjälp av Eva Lotta Risedal
ansvarar för Hästägareföreningens medverkan och material i föreningstältet.

g) Hemsidan.
Rapporterades att uppdateringar på hemsidan alltjämt släpar efter och att ett åtgärdsprogram 
redovisas vid nästa styrelsemöte. 
Beslutades godkänna rapporten.
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h) Banveterinären på Åby.
Diskuterades problemen kring banveterinären Anders Bergqvist och de konflikter som 
föreligger. Berth Ottosson rapporterade om de överläggningar som förevarit och planeras 
mellan Jordbruksverket som ansvarig myndighet för banveterinärerna och ST/ Åby i syfte 
att finna en lösning. Bergqvist agerande har skapat en förtroendeklyfta mellan de aktiva och 
banveterinären som skadar verksamheten och Åby där vissa tränare inte anmäler till 
tävlingar på Åby. Hästägareföreningens styrelse uttalar sitt stöd för Åby och de aktiva i syfte
att få en förändring till stånd.
Beslutades godkänna rapporten.

§ 59. Ekonomiadministration och ekonomiansvarig.
Beslutades utse Eva Kjällman till ekonomiansvarig och att ordförande Berth Ottosson och
ekonomiansvarige Eva Kjällman tecknar firman var för sig.
Beslutades vidare att Eva Kjällman som ekonomiansvarig övertar 
ekonomiadministrationen från 1 januari 2017.

§ 60.  Hästägaredagen.
Berth Ottosson rapporterade om förberedelserna för Hästägaredagen den 7 september. 
Fortfarande saknas sponsorer till några lopp så styrelsens arbete med att värva sponsorer 
intensifieras. På Hästägareläktaren kommer serveringen att vara stängd och 
Hästägareföreningens medlemmar får specialerbjudande på Pegasus. 
Berth Ottosson träffar Bengt Jällmund på Åbys marknadsavdelning för att diskutera vidare 
aktiviteter på Hästägaredagen. Om osäkerheter föreligger om programmet på Pegasus kan 
genomföras mm övervägs att flytta Hästägaredagen till 2017.
Beslutades godkänna vidtagna åtgärder och inriktningen av Hästägaredagen.

§ 61. RSTs organisationsutredning.
Lars-Olov Pettersson redovisade utredningens delrapport samt planerad verksamhet 
framöver. 
Beslutades att informera om utredningen på föreningens höstmöte samt att planera 
remissbehandling av utredningen i början av nästa år. 

§ 62. Styrelsens arbetsfördelning.
Beslutades att bordlägga frågan till nästa styrelsemöte.

§ 63. Nästa styrelsemöte.
Beslutades att nästa styrelsemöte hålls tisdagen den 6 september kl.16.30 på 
Hästägareläktaren Åby 

§  64. Avslutning.
Då inga övriga frågor förelåg till behandling avslutades sammanträdet.
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Lars-Olov Pettersson
Sekreterare

__________________________________________

Berth Ottosson              Bengt  Bååw
Ordförande                                 Justerare

__________________________________ ____________________________________


