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Årsmötesprotokoll 
 
Datum: 17 april 2018  

Tid:  kl.18.00 – 20.30 

Plats:  Goopsalen, Åby 

 
Inledning. 
Mötesdeltagarna samlades kl. 18.00 till en gemensam måltid med pyttipanna. 
 
Ordförande Berth Ottosson inledde därefter mötet med att hälsa de 45 årsmötesdeltagarna 
välkomna. Han lämnade sedan över ordet till Christina Johnstone som kort sammanfattade 
föreningens Strategiprogram för 2018-2020.  
 
Därefter redogjorde Jon Pedersen för de planer och tankar som finns för Åby vad gäller 
Mässhallen och Hotellet, prispengar, kostnader samt nya träningsanläggningar. Mötet diskuterade 
även hur det kommer sig att det i vissa propositioner finns väldigt få startande hästar. Mötet tog 
även upp möjligheten att starta upp ”Åbyhästen”, fördubbla poängen för dem som startar i 
breddloppen, V86 fördelar och nackdelar samt hästhotell. Jon Pederson lyfte även upp vikten av att 
få fler hästar till området, samtidigt som han ser möjligheterna med mässhallen och potentiella 
besökare när det förläggs mässor hit. 
 
 
 
Efter denna intressanta information inleddes årsmötesförhandlingarna 
 
§1. Öppnande. 
Ordförande Berth Ottosson öppnade årsmötet med 45 
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 Christina Johnstone till mötessekreterare. 
Beslutades enligt förslaget.  
  
§ 4. Fastställande av dagordningen. 
Beslutades fastställa dagordningen. 
  
§ 5. Val av två justerare tillika rösträknare. 
Föreslogs Sverre Gustafson och Tommy Gustafson som justerare. 
Beslutades enligt förslagen.   
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§ 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. 
Berth Ottosson redovisade att kallelse har skett genom skriftlig kallelse till samtliga medlemmar 
via post, genom information på hemsidan, samt information på anslagstavlan på hästägareläktaren.  
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 tillgänglig på hästägarläktaren samt på mötet och ansågs 
föredragen. 
Beslutades godkänna den ekonomiska berättelsen. 
 
§ 9. Revisionsrapport och fråga om ansvarsfrihet. 
Revisorn Tommy Gustafson läste upp revisorernas berättelse samt föreslog att styrelsen beviljas 
ansvarsfrihet för det gångna året. Årets resultat; -15 176,95. Balansrapport; 139 239,24. 
Beslutades enhälligt att 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) 
Bert Ottosson anmält att han önskar avgå som ordförande. 
Valberedningens föredragande Anders Johnsen föreslog nyval av Lars-Olov Pettersson som 
ordförande på ett år. 
Beslutades enligt förslaget. 
 
§ 12. Val av ledamöter i styrelsen 
Peter Kling anmält att han önskar avgå innan mandatperiodens utgång. 
 
a) Val av tre styrelseledamöter (2 år) 
Valberedningen föredragande föreslog omval av Bengt Bååw, Christina Johnstone samt Eva 
Kjellman på två år.  
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b) Fyllnadsval ledamot (1 år) 
Valberedningen föredragande föreslog Benny Björkman (nyval) 
Beslutades enligt förslaget.  
 
c) Val av tre suppleanter (1 år) 
Valberedningen föredragande föreslog Bengt Helgesson (omval), Jessika Sjöberg (nyval), Bengt 
Hammarberg (nyval). 
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. 
 
Valberedningens föredragande föreslog omval av John-Åke Byström och Sverre Gustafson som 
revisorssuppleanter på ett år. 
Beslutades enligt förslaget. 
 
§ 14. Val av fullmäktige och suppleanter till Travhästägarna 
Beslutades hänskjuta frågan till styrelsen. 
 
§ 15. Val av ledamöter till valberedning. 
Beslutades att styrelsen utser en ledamot i valberedningen. 
Beslutades utse Anders Johnsen som sammankallande samt Sten Bohlin och Maria Holdhaus. 
 
§ 16. Fastställande av medlemsavgifter. 
Berth Ottosson föredrog styrelsens förslag att medlemsavgiften för 2018 skall vara oförändrad 300 
kronor per år. 
Beslutades enligt förslaget. 
 
§ 17. Från medlemmar anmälda frågor. 
Inga frågor fanns anmälda från medlemmarna. 
 
§ 18. Övrigt 
Mötet lyfte frågan kring platserna på hästägareläktaren under storloppsdagar. Enligt styrelsebeslut 
från 2014 kan 15 bord bokas upp på stordagar. Detta beslut gäller fortfarande. Övriga dagar kan 
man inte boka sina bord. Finns behov av att informera ytterligare om detta. 
Mötet tog även upp frågan om kriterier för att bli årets hästägare. Medlemmarna uppmanades att 
komma in med synpunkter. Styrelsen uppmanades att utifrån dessa lägga fast och informera om 
kriterierna. 
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§ 20. Avslutning.  
Bengt Hammarberg tackade hela styrelsen för ett väl genomfört arbete under det gångna året. 
Lars-Olov Pettersson avtackade Berth Ottosson och Peter Kling för lång och trogen tjänst 
genom att överlämna till dem varsin matkorg. 
 
Bengt Hammarberg tackades för ordförandeskapet på mötet med en chokladkartong. Därefter 
förklarade vår nye ordförande Lars-Olov Pettersson årsmötet avslutat. 
 
 
 
 
 
Christina Johnstone     Bengt Hammarberg 
Mötessekreterare     Mötesordförande 
 
 
 
 
Sverre Gustafson     Tommy Gustafson   
Justerare       Justerare 


