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Årsmötesprotokoll 
 
Datum: 18 april 2017  

Tid:  kl.18.00 

Plats:  Goopsalen, Åby 

 
Inledning. 
Mötesdeltagarna samlades kl. 17.00 till en fika utanför Goop salen. 
 
Ordförande Berth Ottosson inledde därefter mötet med att hälsa de cirka 35 årsmötesdeltagarna 
välkomna. Han lämnade sedan över ordet till Hans Ljunqvist som redogjorde för den nya 
spelutredningen som föreslås att träda i kraft 2019 Berth Ottosson tackade Hans Ljunqvist för 
medverkan och överlämnade en chokladask 
Därefter redogjorde Lars-Olov Pettersson om Åtgärds- och aktivitetsprogrammet för Åby 
Hästägareförening Ett gediget arbete har lagts ner på detta. Mycket har åtgärdats men mer finns att 
göra. Åke Bohlin och Gerry Korman kommer tillsammans med styrelsen att försöka slutföra 
resten. 
 
Efter denna intressanta information inleddes årsmötesförhandlingarna 
 
§1. Öppnande. 
Ordförande Berth Ottosson öppnade årsmötet med cirka 35 medlemmar närvarande. 
 
§ 2. Val av ordförande för årsmötet.  
Styrelsen föreslog Bengt Hammarberg som mötesordförande. 
Beslutades enligt förslaget. 

 
§ 3. Val av sekreterare för årsmötet. 
Styrelsen föreslog Eva-Lotta Risedal till mötessekreterare. 
Beslutades enligt förslaget.  
  
§ 4. Fastställande av dagordningen. 
Beslutades fastställa dagordningen. 
  
§ 5. Val av två justerare tillika rösträknare. 
Föreslogs Kenth Eliasson och Anders Jonsen som justerare. 
Beslutades enligt förslagen.   
 
§ 6. Justering av röstlängd. 
Föreslogs att deltagarlista justeras och utgör röstlängd i det fall omröstning kommer att genomföras. 
Beslutades enligt förslaget. 
 
§ 7. Fråga om årsmötet är behörigen utlyst. 
Lars-Olov Pettersson redovisade att kallelse har skett genom skriftlig kallelse till samtliga 
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medlemmar via post, genom info på hemsidan, info på anslagstavlan på hästägareläktaren samt i 
information i Åbyprogammet. 
Beslutades att årsmötet är behörigen utlyst. 
  
§ 8. Behandling av styrelsens och revisorernas berättelse. 
 
a) Verksamhetsberättelsen. 
Verksamhetsberättelsen har funnits utlagd på hemsidan, tillgänglig på hästägarläktaren samt på 
mötet. Verksamhetsberättelsen ansågs föredragen. 
Beslutades godkänna verksamhetsberättelsen.  

 
b). Ekonomisk redovisning. 
Bokslut och balansräkning har funnits utlagd på hemsidan, tillgänglig på hästägarläktaren samt på 
mötet och ansågs föredragen. 
Beslutades godkänna den ekonomiska berättelsen. 
 
§ 9. Revisionsrapport och fråga om ansvarsfrihet. 
Revisorn Anders Johnsen läste upp revisorernas berättelse samt föreslog att styrelsen beviljas 
ansvarsfrihet för det gångna året. 
Beslutades fastställa resultat-och balansräkningen samt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.  
 
§ 10. Fastställande av arvoden. 
Föreslogs oförändrat 62 000 kronor varav revisorerna och valberedningen erhåller 500 kronor 
vardera och övrigt till styrelsens förfogande. 
Beslutades enligt förslaget.  
 
§ 11. Val av ordförande (1 år) 
Valberedningens föredragande Stig Fredriksson föreslog omval av Berth Ottosson som 
ordförande på ett år. 
Beslutades enligt förslaget. 
 
§ 12. Val av ledamöter i styrelsen 
 
a) Val av tre styrelseledamöter (2 år) 
Valberedningen föredragande föreslog omval av Peter Kling, Henrik Olsson samt Eva-Lotta 
Risedal på två år.  
Beslutades enligt förslaget.  
 
b) Val av en suppleant (1 år) 
Valberedningen föredragande föreslog Bengt Helgesson på år.  
Beslutades enligt förslaget.  
 
§ 13. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter (1 år) 
Valberedningens föredragande föreslog omval av Anders Johnsen och Tommy Gustafson som 
revisorer på ett år. 
Beslutades enligt förslaget. 
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Valberedningens föredragande föreslog omval av John-Åke Byström och Sverre Gustafson som 
revisorssuppleanter på ett år. 
Beslutades enligt förslaget. 
 
§ 14. Val av ledamöter och suppleanter till RST:s fullmäktige. 
Beslutades hänskjuta frågan till styrelsen. 
 
§ 15. Val av ledamöter till valberedning. 
Beslutades att välja Lars-Olov Pettersson samt Anders Jonsen till ledamöter i valberedningen. 
 
§ 16. Fastställande av medlemsavgifter. 
Berth Ottosson föredrog styrelsens förslag att medlemsavgiften för 2017 skall vara oförändrad 300 
kronor per år. 
Beslutades enligt förslaget. 
 
§ 17. Stadgeändring angående medlemskap i ÅTHF 
Beslutades enligt förslaget 
 
§ 18. Från medlemmar anmälda frågor. 
Inga sådana frågor förelåg till behandling. 
 
§ 19. Övriga frågor. 
Styrelsen fick kritik från en medlem angående nomineringen av Årets hästägare. Styrelsen tar till 
sig detta. Övrigt tyktes det i allmänhet att marknadsföringen av Åbytravet var dålig. Vinnarhörnan 
kommer att utvecklas ytterligare. Lars-Olov redogjorde hur den kom till och att det är 
Hästägareföreningen och Åby travet som har stått för investeringar i densamma. Frågan om 
Storbildsskärm på V-86 kom upp. Solvalla har en sådan skärm. Fredrik Tenfält tog med sej frågan. 
 
§ 20. Avslutning.  
Berth Ottoson avtackade Sonja Jocheim, Lars-Olov Pettersson och Charles Pedersen för lång och 
trogen tjänst genom att överlämna var sin korg. 
Bengt Hammarberg tackades för ordförandeskapet på mötet med en chokladkartong. Därefter 
förklarade Berth Ottosson mötet avslutat. 
 
 
 
Eva-lotta Risedal     Bengt Hammarberg 
Mötessekreterare     Mötesordförande 
 
 
Kenth Eliasson     Anders Jonsen    
Justerare       Justerare 
 
 
 


