Åby Travhästägares Höstmöte
Datum:
Tid:
Plats:

25 oktober 2018
18.00 – 21.00
Goopsalen, Åby

Kvällen inleddes med en god måltid i Lyon innan de ca 45 mötesdeltagarna
samlades i Goopsalen.
1. Mötets öppnande
Åby Travhästägareförenings ordförande Lars-Olov Pettersson förklarar mötet
öppnat och hälsar Björn Norén välkommen som föredragshållare.
Björn berättar om Amerikansk Travsport och inleder med hur han startade som
hästskötare i USA och sina år där som egen tränare, försteman hos Jimmy
Takter och Åke Svanstedt. Han berättar även om sin egen tränarrörelse i bl a
Canada och vad han sysslar med nuförtiden när han och familjen flyttat hem till
Sverige. Många jämförelser gjordes med svensk, europeisk och amerikansk
travsport vad gäller hästen, aveln, träningen, sporten och nuläget kring
hästägande, sport mm. Många frågor från deltagarna och det kändes som
ämnet räckte för ytterligare ett tillfälle att träffas.

2. Val av ordförande till medlemsmötet
Beslutades att välja Lars-Olov Pettersson till ordförande

3. Val av sekreterare till medlemsmötet
Beslutades att välja Jessika Sjöberg till sekreterare
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4. Val av två protokolljusterare
Beslutades att välja Sten-Åke Bolin och Jenny Sjöberg till justerare
5. Justering av röstlängd
Beslutades att avvakta till eventuell omröstning och då upprätta röstlängd.
6. Fråga om mötet är behörigt utlyst
Besvarades med ja av mötesdeltagarna
7. Redovisning av ärenden från styrelsen:
a. Föreningens verksamhetsplan
b. Hästägareläktaren
Bengt Bååw berättar om regler kring bordsbokning vid stordagar.
Stamgäster har rätt till sina bord om det kommer minst en person till
tävlingsdagens första start. Annars är det först till kvarn som gäller. Flera
bord ska ses över om de har aktuella namnlappar på.
Inga Asting Larsson flikar in att det har fungerat så förut.
Frågan om vem som bestämmer över hästägareläktaren kommer upp. Är
vi suveräna? Bengt Bååw svarar: Ja.
Lars-Olov Pettersson berättar om renoveringsönskemålen som är
inlämnade till Åby, bl a nytt högtalarsystem, målning, ny matta mm.
c. Tävlingsprogram
2019 års tävlingsprogram kommer att se ut ungefär som årets. Därefter
kan det bli stora förändringar år 2020 helt nytt beroende på den nya
spelmarknaden.
Det togs upp att Björn Goop uttalat sig om att det är viktigt att alla
storbanor har fasta dagar.
Olika önskemål och frågor kom upp exv. Inga Asting Larsson- Kan man
inte ha alla V86 lopp på en bana? Alternera banor? Man kan inte säga att
alltid Stockholm ska ha V86. Lennart Olsson – Stockholm bestämde
onsdagar för V86. Bosse Lundqvist – Kan vi inte ha V86 löp istället för
V64 på torsdagar? Benny Björkman – Som

2

hästägare gillar man de högre prispengarna på V86 men man vill ju gärna
ha ”Åby - alltid på en torsdag” också. Stig Thylin – Vem beslutar i frågan
om saxade banor på V86? Kan vi göra något? Lars-Olov Pettersson
undrar hur många som vill att vi driver frågan om fasta dagar? Fler
medlemmar på mötet vill sluta med onsdagstrav och bara ha
torsdagstrav än medlemmar som vill ha kvar nuvarande system. De flesta
vill att vi driver frågan liksom frågan om att slopa den sena starttiden på
V75-dagar.
d. Prispengar
Henrik Olsson redovisade att vi för 2019 inte vet exakt nivå på prispengar
p.g.a. nya regleringen av spelmarknaden där det har kommit in 61
licensansökningar från olika bolag i dagsläget. Målet är att bibehålla
pokalårets prispengar även 2019.
Fredrik Tenfält – Vad gör Travhästägarna och Åby Travhästägareförening
för att minska kostnaderna för travhästägare?
Henrik Olsson från Travhästägarna/Åby Travhästägareförening svarar:
¤ Krav för ökat anslag 2019.
¤ Gratis boxhyror på alla banor
¤ Öka startpengen 500 kr till 1000 kr
Maria Holdhaus – Förslag till högre prispengar med 15000 kr i förstapris
på Breddloppsdagar. Lars-Olov Pettersson – Förslag om att sänka
poänggränsen från 500 p till 300 p.
Fredrik Tenfält berättar om förslag till avtal med licenssökande spelbolag.
– För att vara verksam ska man teckna ett basavtal (ljud och bild) plus en
rörlig avgift. Unibet exv. vill inte betala en rörlig avgift. Utan basavtal blir
det inget tecknande av lokala uppgörelser med olika spelbolag om
reklam mm. ST:s bolag Troperty sköter förhandlingar och försäljning av
rättigheter till spelbolagen.
Han berättar också att förhandlingar pågår med Svensk Galopp om
överlåtelse av en mindre andel av ATG till ST så att ST äger mer än 90%
och kan göra koncernavdrag.
e. Övriga rapporter
Hästägaredagen går av stapeln den 7 november och då bjuds alla på
tårta på hästägareläktaren
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Sten-Åke Bolin – Fanns det bara två dagar att välja på för
hästägaredagen? Varför en onsdag? Lars-Olov Pettersson – Ja tyvärr var
det inga andra dagar att välja på. Vi får söka dag tidigare nästa år.
Maria Holdhaus – B-tränarföreningen fick bara två datum att välja på vid
förfrågan i början av detta året om tävlingsdag.
Lennart Olsson – Var tränar vi våra hästar i framtiden? Fredrik Tenfält –
Frågan var uppe på Åby Forum där Åsa Trav och Åby Gårdar
presenterades. De som tillhandahåller träningsbanor får ersättning efter
ett tredelat system beroende på vad som ingår. Det jobbas hårt på fler
alternativ.
Kommer Åby få fler entréer när bygget är klart? Det diskuteras speciella
kort till vissa grindar. Lars-Olov Pettersson – När det gäller
hästägareparkering kanske vi ska ta upp egna hästägareplatser med
Sällskapet?
8. Övriga frågor
Inga övriga frågor
9. Avslutning
Lars-Olov Pettersson avslutade mötet och tackade alla som slutit upp till
mötet.

………………………………………………..
Jessika Sjöberg
Mötessekreterare

…………………………………………………
Lars-Olov Pettersson
Mötesordförande

……………………………………………….
Sten-Åke Bolin
Justerare

………………………………………………...
Jenny Sjöberg
Justerare
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