
 
 
 
 
Årsmötesprotokoll 
 
Datum: 5 augusti 2020 

Tid:  kl.18.30 – 20.30 

Plats:  Goopsalen, Åby 

 
 
Inledning  
Ordförande Henrik Olsson hälsar de 34 medlemmarna välkomna till årets uppskjutna årsmöte.  
På grund av Covid-19, var det detta år ingen gemensam fika under denna dag. Vi uppmanas 
även att hålla avstånd och att sitta utspridda i lokalen. 
 
§1. Öppnande. 
Ordförande Henrik Olsson öppnar årsmötet. 
 
§ 2. Val av ordförande för årsmötet.  
Styrelsen föreslår Anders Johnsen som mötesordförande. 
Beslutades enligt förslaget. 

 
§ 3. Val av sekreterare för årsmötet. 
Styrelsen föreslår Christina Johnstone till mötessekreterare. 
Beslutades enligt förslaget.  
  
§ 4. Fastställande av dagordningen. 
Beslutades fastställa dagordningen. 
 
§ 5. Val av två justerare tillika rösträknare. 
Föreslår Jessika Sjöberg och Tony Löfqvist som justerare. 
Beslutades enligt förslagen.  
 
§ 6. Justering av röstlängd. 
Föreslår att medlemslistan justeras och utgör röstlängd i det fall omröstning kommer att 
genomföras. 
Beslutades enligt förslaget. 
 
§ 7. Fråga om årsmötet är behörigen utlyst. 
Henrik Olsson redovisar att kallelse har skett genom postutskick till samtliga medlemmar, 
information på hemsidan samt genom utskick på mail.  
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 anses föredragen. 
Beslutades godkänna verksamhetsberättelsen. 
 
b). Ekonomisk redovisning. 
Bokslut och balansräkning har mailats ut samt finns tillgängligt på mötet och ansågs 
föredragen. 
Beslutades godkänna den ekonomiska berättelsen. 
 
§ 9. Revisionsrapport och fråga om ansvarsfrihet. 
Revisorn Anders Johnsen sammanfattar revisorernas berättelse samt föreslår att styrelsen 
beviljas ansvarsfrihet för det gångna året.  
Beslutades enhälligt att fastställa resultat-och balansräkningen samt att bevilja styrelsen 
ansvarsfrihet.  
 
§ 10. Fastställande av arvoden. 
Föreslogs oförändrat 50 000 kronor i kostnadsersättning, varav revisorerna och 
valberedningen erhåller 500 kronor vardera i kostnadsersättning och övrigt till styrelsens 
förfogande. 
Beslutades enligt förslaget.  
 
§ 11. Information Nät 
Tony Löfqvist ger en kort redogörelse för bakgrunden till Nät samt varför styrelsen för ÅTHF 
i december valde att gå med i tankesmedjan Nät. Sammanfattningsvis hade styrelsen 
konstaterat att travsporten inte mådde bra. Det fanns ett stort behov av att åter sätta 
travhästägaren i centrum och att skapa förutsättningar för ett framtida hästägande. Vi såg 
också ett behov att kunna agera på flera arenor samtidigt för att kunna påverka travpolitiskt. 
Vi ville givetvis vara kvar i Travhästägarna men också kunna påverka travpolitiskt genom 
Nät. Efter informationen följde en kort frågestund. 
 
§ 12. Av medlemmarna inkomna motioner 

a) Motion från Bengt Helgesson att ÅTHF ska begära utträde ur Nät, samt att årsmötet 
röstar om detta. 

Årsmötet beslutar att avslå motionen. 
 

b) Motion från Jessika Sjöberg som föreslår att alla hästägare upp till 25 år betalar 100 kr 
i medlemsavgift från 2021. 

Årsmötet beslutar att bifalla motionen. 
 
§ 13. Val av ordförande (1 år) 
Henrik Olsson har anmält att han önskar avgå som ordförande. 
Valberedningens föredragande Bengt Bååw föreslår nyval av Tony Löfqvist som ordförande 
på ett år. 
Beslutades enligt förslaget. 
 
 
 
 



 
 
§ 14. Val av ledamöter i styrelsen 
a) Val av tre styrelseledamöter (2 år) 
Eva Kjällman samt Bengt Bååw har anmält att de önskar avgå. 
Valberedningens föredragande föreslår omval av Christina Johnstone på två år. 
Roine Svensson samt Björn Larsson nyval på två år.  
 
c) Val av en suppleant (1 år) 
Bengt Helgesson har anmält att han önskar avgå. 
Valberedningen föredragande föreslår Sten-Åke Bolin. 
Beslutades enligt förslaget.  
 
§ 15. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter (1 år) 
Valberedningens föredragande föreslår omval av Anders Johnsen och Tommy Gustafson 
som revisorer på ett år. 
Beslutades enligt förslaget. 
 
Valberedningens föredragande föreslår omval av Lars Larsson och Sverre Gustafson som 
revisorssuppleanter på ett år. 
Beslutades enligt förslaget. 
 
§ 16. Val av fullmäktige och suppleanter till Travhästägarna 
Beslutades hänskjuta frågan till styrelsen. 
 
§ 17. Val av ledamöter till valberedning. 
Beslutades att ur styrelsen utse Sten-Åke Bohlin. 
Beslutades utse Henrik Olsson som sammankallande samt Karin Larsson. 
 
§ 18. Fastställande av medlemsavgifter. 
Henrik Olsson föredrog styrelsens förslag att medlemsavgiften för 2021 skall vara 
oförändrad 300 kronor per år. 
Beslutades enligt förslaget. 
 
§ 19. Från medlemmar anmälda frågor. 
Inga frågor fanns anmälda från medlemmarna. 
 
§20. Övriga frågor 
Frågor lyftes rörande Balltorp, Höglanda/Åsa, Prispengar, Vad som ska räknas som en 
svenskfödd häst samt hur hästägarna ska kunna ta makten över beslutsfattandet. 
Styrelsen kunde ge besked om att Balltorp är kvar till september 2021. 
Beslutades att den nya styrelsen tar med sig övriga frågor att driva under året. 
 
 
 
 
 
 
 
§ 21. Avslutning.  
Ander Johnsen tackade hela styrelsen för ett väl genomfört arbete under det gångna året. 



 
 
 
Anders Johnsen tackades för ordförandeskapet under årsmötet.  
Henrik Olsson avtackades som ordförande. 
Eva Kjällman avtackades för sitt arbete som styrelseledamot och kassör. 
Bengt Bååw och Bengt Helgesson avtackades för sin tid i styrelsen. 
Elvy Bååw avtackades för sitt engagemang i vinnarhörnan 
 
Därefter förklarade vår nye ordförande Tony Löfqvist årsmötet avslutat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Christina Johnstone     Anders 
Johnsen 
Mötessekreterare    
 Mötesordförande 
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Justerare       Justerare 
 


