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Datum: 13 december 2016

Tid: kl. 16.30 – 20.30

Plats: Hästägareläktaren

Paragraf nr: 105 - 116

Närvarande: Berth Ottosson
Bengt Bååw
Bengt Helgesson
Christina Johnstone
Eva Kjällman
Peter Kling
Lars-Olov Pettersson
Eva Lotta Risedal

Frånvarande: Henrik Olsson

§ 105 Öppnande.
Berth Ottosson förklarade styrelsemötet öppnat.

§ 106 Dagordning.
Beslutades fastställa dagordningen.

§ 107 Justerare.
Beslutades utse Eva-Lotta Risedal att tillsammans med ordföranden justera dagens 
protokoll.

§ 108 Föregående mötesprotokoll.
Protokollet från styrelsemötet den 11 november gicks igenom varefter det lades till 
handlingarna.

§ 109 Rapporter.
a) Budget
Eva Kjällman presenterar budgeten för 2017.
Beslutades att godkänna budgetrapporten.
Beslutades att hälsa Linda Werme välkommen som ny medlem.
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b) Sportgruppen
Lars-Olov Pettersson och Evalotta Risedal rapporterar från Sportgruppen och nämner bland 
att det kommer särskilda lopp för nya montéryttare. 
Sportenkäten som varit ute under ett par veckor sammanställs 15 december och jämförs med
den enkät som gjordes för två år sedan.
Prispengarna och deras fördelning är ännu inte klart, möte är aviserat till första halvan av 
januari. År 2016 har boxhyrorna kostat Åby 800 000 sek. Med andra ord har hästägarna på 
Åby mindre kostnad med motsvarande summa.
Beslutades att godkänna rapporten.

c) Vinnarhörnan 17 december
Beslutades att fortsätta att bjuda på Bubbel i Vinnarhörnan. 

d) Prisersättningar
Berth Ottosson rapporterar att Prispengarna för Åbys räkning under 2017 blir drygt 
56 miljoner. Siffrorna för föregående år är efterfrågade för en jämförelse.
Bana/Basgruppen diskuterar för närvarande lägsta nivåer i prisskalorna för 2018. 
Beslutades att godkänna rapporten.

e) RST
Berth Ottosson rapporterar RST inväntar remissvar från de olika föreningarna kring den 
organisationsutredning som är gjord.
Beslutades att godkänna rapporten.

f) ÅTS
Ett projekt för att öka publiktillströmningen till banan kommer att genomföras på Åby under
året och pågå under 5 år. 
Beslutades att godkänna rapporten.

g) Travgalan 25 februari 2017
Lars-Olov Pettersson rapporterar att Åby letar en modell för travgalan så att den både passar 
unga och äldre hästintresserade. 
Beslutades att godkänna rapporten.

h) Hästägareläktaren
Bengt Bååw rapporterar att Charles numera har namnskylt.
Förslag finns att någon gör ett andelsspel att erbjuda dem som kommer till 
hästägareläktaren.
Beslutades att godkänna rapporten.
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 i) Hästägaredagen
 Lars-Olov Pettersson rapporterar om arbetet med att samköra Stora Hästdagen och 

Hästägaredagen under våren. Eventuellt den 1 april.
 Beslutades att rapport lämnas på nästa möte

j) Travskolan
Lars-Olov Pettersson rapporterar att Frida Edin på Travskolan föreslår en utbildning för 
hästägare.
Beslutades att godkänna rapporten och uppmuntra initiativet.

§ 110 Mötesplan 2017
Berth Ottosson föreslår ett förslag på mötesplan för 2017.
Beslutades att godkänna Mötesplanen och lägga ut densamma på hemsidan.

§ 111 Aktivitetsprogram 2017
ÅTHF behöver ta fram ett aktivitetsprogram för 2017.
Beslutades att Lars-Olov Pettersson till nästa möte sammanställer vad som gjorts från 2012 
fram till idag.

§ 112 Remissvar RST organisationsutredning
Organisationsutredningen diskuterades. Det är ett mycket gott arbete genomfört av 
utredningsgruppen. Även en mycket välskriven rapport. De olika avsnitten gicks igenom och
förslag på remissutlåtande lades. Lars-Olov Pettersson deltog inte i remissyttrandet.
Beslutades att Christina Johnstone sammanställer diskussionen
Beslutades att fortsätta diskussionen på nästa styrelsemöte

§ 113 Årets hästägare
Dags att anmäla till årets hästägare. 
Beslutades att styrelsen kommer med förslag till nästa styrelsemöte.

§ 114 Utskick till medlemmar
Behövs ta fram en informationsplan för ÅTHF för kommande år.
Behövs ta fram en plan för att värva nya medlemmar.
Beslutades att Christina Johnstone till nästa möte presenterar ett förslag på prioriterade 
aktiviteter vad gäller medlemsrekrytering.

 Beslutades att Christina Johnstone tar fram en tidplan för informationsinsatser.
Beslutades att Christina Johnstone tar fram medlemskort till 2017
Beslutades att packning av medlemsbrev görs 4 januari klockan 15.00 på hästägareläktaren
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§ 115 Administration
Nycklar till kassaskåpet
Beslutades att nycklar till skåpet i Åby ska innehas av Eva Kjällman och Berth Ottosson.

§ 116 Mötets avslutande
Berth Ottosson tackade för entusiastiska inlägg och förklarade mötet avslutat.

Christina Johnstone
Sekreterare

__________________________________________

Berth Ottosson              Eva-Lotta Risedal
Ordförande                                 Justerare

__________________________________ ____________________________________


