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I anslutning till mötets öppnandes medverkade Linda Friberg på Åbys sportavdelning och  
berättade om sin bakgrund inom travet samt sina arbetsuppgifter på sportavdelningen.
Hästägareföreningens styrelse  presenterade sig och samfällt uttalades önskan ett fortsatt gott
samarbete.

§ 15 Öppnande
Ordföranden Berth Ottosson förklarade sammanträdet öppnat.

§ 16 Dagordning
Beslutades att fastställa dagordningen

§ 17 Sekreterare
Beslutades utse Lars-Olov Pettersson att föra dagens protokoll.

§ 18 Justerare
Beslutades utse Bengt Helgesson att tillsammans med ordföranden justera dagens 
protokoll.

§ 19 Föregående mötesprotokoll.
Protokollet från styrelsemötet den 24 januari 2017 gicks igenom varefter det lades till
handlingarna.

§ 20 Ekonomi
Eva Kjällman redovisade årsredovisning samt ekonomisk rapport för årets första två 
månader. 
Beslutades godkänna årsredovisning samt rapporten per den sista februari.
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Beslutades att Lars-Olov Pettersson mailar ut påminnelse till de som ännu inte betalt 
medlemsavgiften för 2017 samt att Eva Kjällman postar en påminnelse till de som inte har 
mailadress.

§ 21 Nya medlemmar
Beslutades välja in 34 nya medlemmar enligt föredragen lista.

§ 22 Rapporter
a) Årets hästägare
Lars-Olov Pettersson och Berth Ottosson rapporterade från prisutdelningen på Åbys travgala
där Morgan Svensson (Parkköken) utsetts till årets hästägare. Jon W Pedersen har 
aktualiserat att en kommitté bör tillsättas med uppgift att se över framtida utformning och 
ytterligare öka anslutningen till galan.
Beslutades godkänna rapporten.

b) Hästägaredagen
Diskuterades hittills förda överläggningar med Åby om att anordna Hästägaredagen den 13 
maj i samband med V75 varav hästägareföreningen endast skulle få ett sponsorlopp. Ett 
bättre alternativ är att lägga hästägaredagen efter sommaruppehåll och istället få en hel 
travdag.
Beslutades att fortsätta överläggningarna med Åbytravet om en hästägaredag i 
augusti/september. 

c) RST
Berth Ottosson rapporterade från RSTs verksamhet och pågående diskussioner om 
fördelning av pengar inför Pokalåret. 
Beslutades i övrigt godkänna rapporten.

d) RSTs valberedning
Lars-Olov Pettersson rapporterade om arbetet kring styrelsevalen inför RSTs årsmöte den 27
april. Han framförde önskvärdheten av att Åbyföreningen nominerar ett namn till RSTs 
styrelse i de fall Berth Ottosson inte kandiderar för omval.
Beslutades godkänna rapporten.

e) ÅTS
Berth Ottosson rapporterade om sällskapets förberedelser för bygge av mässa och hotell i 
anslutning till Åby samt att rekrytering av ny VD för Åby pågår.
Beslutades att godkänna rapporten.

f) Sportgruppen
Eva Lotta Risedal och Lars-Olov Pettersson rapporterade från Sportgruppens sammanträde. 
Bl.a. pågår förberedelser att starta en teamhäst nästa årsskifte.
Beslutades att godkänna rapporten.

g) Hästägareläktaren
Rapporterades om aktiviteter på Hästägareläktaren samt i Vinnarhörnan.
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Beslutades att vid V75 dagar även fira hästägare till vinnare i ramloppen när de är Åbyägda.
Beslutades att årets hästägare skall vara på tavla i Vinnarhörnan samt att Eva Lotta Risedal 
beställer tavla och sätter upp.

h) Vårutflykt
Lars-Olov Pettersson rapporterade om gruppmail, affischering och annonsering kring 
vårutflykten den 9 april.
Berth Ottosson rapporterade om gjorda beställningar av buss mm.
Beslutades att godkänna rapporterna. 

i) Övriga rapporter
Bengt Bååw tog upp frågan om introduktion av nya medlemmar.
Beslutades att lämpliga former för introduktion av nya medlemmar skall anordnas.

§ 23 Aktivitetsprogram 2017 uppdatering.
Lars-Olov Pettersson kommenterade utsänd utvärdering av Aktivitets-och åtgärdsprogram 
för 2012-2016. Föreslogs att en kommitté får i uppdrag att utarbeta ett förslag till nytt 
program för perioden från 2017 och framöver samt att förelägga förslag till nytt program för 
beslut på höstmötet 2017.
Beslutades enligt förslaget samt att Lars-Olov Pettersson presenterar utvärderingen på 
årsmötet 2017.

§ 24 Årsmötet.
Behandlades fråga om kallelse samt material till årsmötet.
Beslutades att kallelse går ut via kallelsekort som tidigare via Sidmakarn samt att Berth 
Ottosson tar fram underlag och kontaktar Sidmakarn.
Beslutades att fastställa utsänd verksamhetsplan efter smärre korrigeringar/komletteringar.
Beslutades fastställa årsredovisning/bokslut 2016.
Beslutades att årsmötesmaterial och handlingar läggs ut på hemsidan, skickas i gruppmail, 
finns tillgängligt på Hästägareläktaren samt på årsmötet.

§ 25 Nästa möte
Beslutades att hålla nästa styrelsemöte den 18 april kl.16.00  i Goopsalen. 

§ 26 Avslutning.
Då inga övriga frågor förelåg till behandling avslutades sammanträdet.

____________________________________
Lars-Olov Pettersson
sekreterare

____________________________________ _________________________________
Berth Ottosson Bengt Helgesson
Ordförande Justerare


