
Åby Travhästägareförening
Styrelseprotokoll

Sida:
1(3)

Datum: 7 juni 2017

Tid: 17.00

Plats: Styrelserummet Hästägareläktaren

Paragraferna nr: § 58–69

Närvarande: Berth Ottosson
Bengt Bååw
Christina Johnstone
Eva Kjällman
Henrik Olsson
Eva-Lotta Risedal

Frånvarande: Bengt Helgesson                                                                          
Peter Kling

§ 58 Öppnande
Ordföranden Berth Ottosson förklarade sammanträdet öppnat.

§ 59 Dagordning
Beslutades att fastställa dagordningen

§ 60 Sekreterare
Beslutades utse Christina Johnstone att föra dagens protokoll.

§ 61 Justerare
Beslutades utse Henrik Olsson att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 62 Föregående mötesprotokoll.
Protokollet från styrelsemötet den 16 maj 2017 gicks igenom varefter det lades till
handlingarna.

§ 63 Rapporter
a) Ekonomi
Eva Kjällman redovisade ekonomin för årets första fem månader. 
Föreningen har skaffat ett bankkort.
Beslutades att godkänna rapporten.
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b) Medlemmar
Eva Kjällman rapporterar att de 30 som ej ännu har betalt har fått en påminnelse.
Christina Johnstone och Eva Kjällman har lagt in alla kända e-postadresser i  

            Travhästägarnas/RSTs medlemsregister.
Beslutades att godkänna rapporten.

c) Hemsidan
Christina Johnstone rapporterar att hemsidan uppdaterats.
Månadens hästägare ska läggas in.
Beslutades att godkänna rapporten.

d) Team Åby
Berth Ottosson rapporterar kring arbetet med att skapa ett Åby-Team med två hästar.
Berth Ottoson och Peter Kling tar kontakterna med André Eklund kring inkörning, 
kostnader för träning etc. Hästarna tas över den 1 september. De 20 andelarna per häst ska 
då vara sålda. Ambitionen är att ett prospekt finns framtaget till grillnatta den 27 juli.
Förslag ska finnas framtaget för diskussion i styrelsen den 29 juni.
Beslutades att Berth Ottosson kontaktar Inge Karlsson på Töll för att få bilder på hästarna. 
Beslutades att Berth Ottosson kontaktar Jon Pedersen om intresset från Åby att 
marknadsföra och administrera teamen.
Beslutades att stämma av arbetet med att ta fram ett andelsteam Åby den 29 juni.

e) Travhästägarna (fd RST)
Berth Ottosson rapporterar kring vad som diskuteras på Travhästägarna.
Strategidagar genomförs den 27 – 28 juni.
Beslutades att godkänna rapporten.

f) Åby travsällskap
Berth rapporterar att tidplanen för nybygget ligger i fas.
Gatuköket och Åbymixen har flyttat till infarten av parkeringen.
Balltorp försvinner 31 december 2018. Ersättningsplatser diskuteras att byggas på Åsa 
Hingststation.
Beslutade att godkänna rapporten.

g) Hästägarläktaren
Bengt Bååw rapporterar att en hylla är uppsatt där Breaders Crown priset nu stoltserar.
Beslutades att Eva-Kjällman tar fram en aktuell medlemslista till Leif Jacobsson.
Beslutades att lägga ut en enkät vid borden rörande saker man vill utveckla på 
hästägarläktaren och vill att hästägarföreningen skall arbeta med.

h) Sydträffen 9 september
Berth rapporterar att årets sydträff går av stapeln på Mantorp den 9 september.
Berth Ottosson vill ha besked om deltagande på sydträffen.
Beslutades att godkänna rapporten.
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i) Vinnarhörnan
Beslutades att Berth Ottosson kontaktar Linda Friberg att det skrivs in i adressrutan på 
programmen vid V75, att om deras häst vinner är de inbjudna till Vinnarcirkeln.

§ 64 Beslutsuppföljning 2016
Alla beslut tagna 2016 gicks igenom och reviderades.
Beslutades att Christina Johnstone uppdaterar listan för 2017.

§ 65 Information till medlemmarna
Berth Ottosson skickar ut ett medlemsbrev inför midsommar.

§ 66 Hästägardagen 2017
Beslutades att inte genomföra en hel hästägardag under 2017.
Beslutades att Berth Ottosson kontaktar Åby för att döpa två lopp den 27/7 utifrån de
tilltänkta team Töll.
Beslutades att Henrik Olsson tar ansvar för att det genomförs ett Hästägarelopp under 
hösten 2017.
Beslutades att Henrik Olsson tar ansvar för en hästägaredag 2018.

§ 67 Läktarträff 
Bengt Bååw tar ansvar för läktaträffen den 30 augusti.

§ 68 Nästa möte
Beslutades att arbetsmöte kring andelshästar hålls den 29 juni kl. 16.30 på 
hästägareläktaren.
Beslutades att hålla nästa styrelsemöte den 8 augusti kl. 16.30 på hästägareläktaren.

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

____________________________________
Christina Johnstone
sekreterare

____________________________________ _________________________________
Berth Ottosson Henrik Olsson
Ordförande Justerare


