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Datum:

4 oktober 2016

Tid:

kl. 16.30 – 20.00

Plats:

Hästägareläktaren Åby

Paragraf nr:

78 – 87.

Närvarande:

Berth Ottosson
Bengt Bååw
Eva Kjällman
Peter Kling
Lars-Olov Pettersson

Frånvarande:

Bengt Helgesson
Christina Johnstone
Henrik Olsson
Eva Lotta Risedal
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Öppnande.
Berth Ottosson förklarade styrelsemötet öppnat.
Val av sekreterare för mötet.
Beslutades utse Lars-Olov Pettersson att föra dagens protokoll.
Dagordning.
Beslutades fastställa dagordningen.
Justerare.
Beslutades utse Peter Kling att tillsammans med ordföranden justera dagens
protokoll.
Föregående mötes protokoll.
Protokollet från styrelsemötet den 7 september gicks igenom varefter det lades till
handlingarna.
Rapporter.
a) Sportgruppen.
Lars-Olov Pettersson rapporterade att den planerade Sportgruppen den 29
september blivit inställd men istället genomfördes en överläggning mellan
sportchefen Jon W Pedersen och Lars-Olov Pettersson och Berth Ottosson från
Hästägareföreningen. Vid träffen behandlades tävlingsprogrammet 2017, stordagar
2017, utfall på prispengar 2012-2016, omfördelning av prispengar från vardagstrav
till stordagar, andelshästar, hästägaredag våren 2017, utvärdering av
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banomläggningen, planerna för Balltorp, ungdomsverksamhet och travskola,
banveterinären, nostalgiträffar, V86 saxning och storbanesamarbete.
Beslutades godkänna rapporten.
b) Ekonomi.
Redovisades budgetutfall per den 30 september som i stort följer budget.
Beslutades att godkänna rapporten.
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I anslutning till ekonomirapporten redovisade Berth Ottosson brev från Sonja
Jochheim om Hästägareföreningens behov av bokföringsprogram i anslutning till att
föreningen tar över bokföringen från Floda Ekonomikonsult 1 januari 2017.
Beslutades att Eva Kjellman kontaktar Visma i syfte att använda liknande
bokföringsprogram som hittills.
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c) Hästägaredagen.
Berth Ottosson föreslog att planeringen av en Hästägaredag våren 2017 inleds med
att få till stånd en samarbetsgrupp med sällskapet och eventuellt tränarföreningen.
Berth Ottosson och Lars-Olov Pettersson föreslås företräda Hästägareföreningen i
gruppen.
Beslutades enligt förslaget.
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d) RST.
Berth Ottsson rapporterade att arbetet i sportbudgetgruppen med planeringen av
fördelning av sportens medel för 2017 inletts. Vidare att arbetet i RSTs
organisationsutredning pågår och kommer att redovisas närmare på höstmötet.
Beslutades godkänna rapporten.
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e) Hemsidan.
Lars-Olov Pettersson rapporterade att kontakter tagits med Sidmakarn för
uppdatering av bildmaterialet på hemsidan.
Beslutades godkänna rapporten.
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f) Vinnarhörnan 15 oktober.
Beslutades att Bengt Bååw tillsammans med Evy Bååw, Eva Kjellman och Bengt
Helgesson svarar för Vinnarhörnan på V75 den 15 oktober.
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g) Åby Forum 12 oktober.
Berth Ottosson rapporterade om Åby Forum den 12 oktober som kommer att
behandla bygge av mässa och hotell samt ombyggnad och upprustning av Åbys
nuvarande lokaler och utrymme.
Beslutades godkänna rapporten.
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h)Höstmötet 18 oktober.
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Diskuterades innehållet av höstmötet. Åbys ordförande Fredrik Tenfelt medverkar
och därutöver inleder Berth Ottosson och Peter Kling en diskussion om Pokalårets
prismedel och fördelning samt Lars-Olov Pettersson om RSTs framtida
organisation.
Beslutades godkänna rapport och planer samt undersöka förutsättning att servera en
räksmörgås inför mötet.
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i) Styrelsens strategidag den 11 november.
Peter Kling rappporterade om planeringen inför strategidagen som hålls hos honom i
Fåglum och inleds klockan 08.30 och pågår till cirka 16.00. Samåkning organiseras
och program och underlag skickas ut av ordföranden innan träffen.
Beslutades godkänna rapporten.
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§ 84. Förtäring i samband med uppdrag på travdagar.
Berth Ottosson och Eva Kjellman föredrog ett förslag på regler innebärande att
Charles Pedersen disponerar 100 kronor för tjänstgöring i inpasseringen för egen del
eller för fördelning till medhjälpare, att tjänstgörande i Vinnarhörnan disponerar 100
kronor vardera på V75 dagar. I särskild bok attesteras uttag från Hästägareläktarens
servering av Pedersen för inpasseringen, Bååw för Vinnarhörnan och Läktarträffar
samt Berth Ottosson för övriga uttag. Reglerna träder i kraft den 15 oktober.
Beslutades enligt förslaget.
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§ 85. Reseersättningar 2016.
Diskuterades reseersättningar för styrelsen inom ramen för det av stämman fastlagda
beloppet för 2016.
Beslutades att Berth Ottosson utarbetar förslag till reseersättningar för fastställelse
på styrelsemötet 11 november.
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§ 86. Nästa möte.
Beslutades att utöver tidigare planerade strategimöte den 11 november styrelsen
träffas kl.17.00 den 18 oktober för avstämning inför höstmötet.
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§ 87. Avslutning.
Då inga övriga frågor förelåg till behandling avslutades sammanträdet.

Lars-Olov Pettersson
Sekreterare
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Berth Ottosson
Ordförande
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Peter Kling
Justerare
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