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Årsmötesprotokoll 
 

 

Datum:  14 april 2014  

Tid:  kl.18.30 

Plats:  Goop-salen, Åby 

Inledning. 

Mötesdeltagarna samlades kl.18.30 till en måltid i Lyon och cirka 18.30 inledde ordförande 

Berth Ottosson mötet i Goop-salen med att hälsa de cirka 50 medlemmarna välkomna. Han 

vände sig särskilt till ATG:s VD Hans Skarplöth som inbjudits för att informera om aktuellt 

läge inom spelområdet och ATG:s strategier och framtidsplaner. 

Hans Skarplöth redovisade målet att ATG år 2020 skall vara Nordens största och mest 

lönsamma spelbolag på en global marknad. Han redovisade syftet med ATG, hur de framtida 

kunderna ser ut samt vilka produkter ATG behöver erbjuda för att bli framgångsrika och nå en 

större marknad. Han framhöll att ATG:s mål är att generera medel till travsporten och allt 

överskott går till travet. ATG är det enda spelbolag som betalar skatt. ATG:s nuvarande spel 

är relevanta för en begränsad del av spelmarknaden som kan indelas i olika kundgrupper 

nämligen skicklighetsspelare, gamblers och högvinstspelare. Han Skarplöth gick därefter 

igenom de olika kundgruppernas efterfrågan och marknadspotential och behov av att utveckla 

ATG:s utbud och produkter. Redovisningarna följdes av en intressant debatt och frågestund.  

Berth Ottosson tackade på föreningens vägnar Hans Skarplöth för hans medverkan och 

intressanta och offensiva föredrag varefter årsmötesförhandlingarna vidtog.  

 

§1. Öppnande. 

Ordförande Berth Ottosson öppnade årsmötet med drygt 50 medlemmar närvarande. 

 

§ 2.Val av ordförande för årsmötet.  

Styrelsen föreslog Bengt Hammarberg som mötesordförande. 

Beslutades utse Bengt Hammarberg. 

 

§ 3. Val av sekreterare för årsmötet. 

Styrelsen föreslog Lars-Olov Pettersson till mötessekreterare. 

Beslutades utse Lars-Olov Pettersson.  

  

§ 4. Val av två justerare tillika rösträknare. 

Föreslogs Maria Holdhaus och Anders Johnsen som justerare. 

Beslutades enligt förslagen.  

  

§ 5. Fastställande av dagordningen. 

Beslutades fastställa dagordningen. 

  

§ 6. Justering av röstlängd. 
Föreslogs att deltagarlista påtecknas och utgör röstlängd i de fall omröstning kommer att 

genomföras. 

Beslutades enligt förslaget.  

 

§ 7. Fråga om årsmötet är behörigen utlyst. 
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Sekreteraren redovisade att kallelse har skett genom utskick till samtliga medlemmar, genom 

info på hemsidan, info på anslagstavlan på hästägareläktaren samt i Åbyprogrammet. 

Beslutades att årsmötet är behörigen utlyst. 

  

§ 8. Verksamhetsberättelsen. 

Verksamhetsberättelsen har funnits utlagd på hemsidan, tillgänglig på hästägarläktaren samt 

på mötet. Mötesordföranden läste upp verksamhetsberättelsen rubrik för rubrik varefter den 

ansågs föredragen. 

Beslutades godkänna verksamhetsberättelsen.  

 

§ 9. Ekonomisk redovisning. 

Bokslut och balansräkning har funnits utlagd på hemsidan, tillgänglig på hästägarläktaren 

samt på mötet, kommenterad i verksamhetsberättelsen och ansågs föredragen. 

Beslutades godkänna den ekonomiska berättelsen. 

  

§ 10. Revisionsrapport och fråga om ansvarsfrihet. 

Revisorn Anders Johnsen läste upp revisorernas berättelse samt föreslog att Balans och 

Resultaträkning fastställs samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna året. 

Beslutades enligt förslaget.  

  

§ 11 Fastställande av arvoden. 

Föreslogs oförändrat 62000 kronor varav revisorerna och valberedningen erhåller 500 kronor 

vardera och övrigt till styrelsens förfogande. 

Beslutades enligt förslaget. 

 

§ 12. Val av ordförande (1 år) 

Valberedningens föredragande Leif Jacobsson föreslog omval av Berth Ottosson. 

Beslutades enligt förslaget. 

 

§ 13. Val av tre styrelseledamöter  (2 år) 

Valberedningen föredragande Leif Jacobsson föreslog omval av Bo Lundqvist och Bengt 

Bååw samt nyval av Christina Johnstone. Samtidigt meddelades att Bengt Bååw inte 

deltagit i beslutet att föreslå Bengt Bååw som ledamot av styrelsen. 

Beslutades enligt förslaget.  

 

§ 14. Val av två styrelsesuppleanter (1 år) 

Valberedningens föredragande föreslog omval av Sören Knopp samt nyval av Henrik Olsson. 

Beslutades enligt förslaget. 

 

§ 15. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter (1 år) 

Valberedningens föredragande föreslog omval av Anders Johnsén och Tommy Gustafson 

som revisorer. 

Beslutades enligt förslaget. 

 

Valberedningens föredragande föreslog omval av John-Åke Byström och Sverre Gustafson 

som revisorssuppleanter. 

Beslutades enligt förslaget. 

 

§ 16. Val av ledamöter och suppleanter till RST:s fullmäktige. 
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Beslutades hänskjuta frågan till styrelsen. 

 

§ 17. Val av tre ledamöter till valberedning. 

Mötesordföranden föreslog att styrelsen utser en ledamot ur styrelsen att ingå i 

valberedningen i enlighet med tidigare år. 

Beslutades enligt förslaget. 

 

Anders Johnsen föreslog Stig Fredriksson och Leif Jacobsson som ledamöter i 

valberedningen.  

Beslutades enligt förslaget. 

 

§ 18. Fastställande av medlemsavgifter. 

Styrelsen föreslår att medlemsavgiften för 2015 skall vara oförändrad 300 kronor per år. 

Beslutades enligt förslaget. 

 

§ 19. Från styrelsen hänskjutna frågor och från medlemmar anmälda frågor. 

Inga sådana frågor förelåg till behandling. 

 

§ 20. Övriga frågor. 

Lars Boman ställde frågor om kostnader för Åbys investeringar bland annat i ridvolt med 

mera. 

Berth Ottosson redovisade att BAS-organisationerna på Åby tillsammans tillskrivit 

sällskapet med begäran om ytterligare redovisning av olika kostnader och projekt bland annat 

ridvolten. 

Lars-Olov Pettersson redovisade att han tillsammans med Berth Ottosson motionerat till 

sällskapets årsmöte den 14 maj om tydliga och mätbara mål i Åbys verksamhet. 

 

§ 21. Avslutning. 

Mötesordföranden Bengt Hammarberg förklarade årsmötet avslutat varvid föreningens 

ordförande Berth Ottosson avtackade styrelseledamoten Stig Fredriksson för mångårigt 

arbete i styrelsen. Vidare avtackades styrelsesuppleanten Louise Frumerie liksom 

valberedningsledamoten Kenth Eliasson. Avslutningsvis tackades Bengt Hammarberg för 

väl genomfört uppdrag som mötesordförande. 

 

 

 

Lars-Olov Pettersson   Bengt Hammarberg 

Mötessekreterare   Mötesordförande 

 

 

 

 

Maria Holdhaus   Anders Johnsen 

Justerare    Justerare 
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