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Datum:    26 september 2019 
Tid     17.30 – 19.30 
Plats:     Hästägareläktaren Åby 
Paragraf nr:    § 75 - 86 
 
Närvarande:       
      

Bengt Bååw från § 79d 
Bengt Hammarberg 
Bengt Helgesson 
Christina Johnstone 
Eva Kjällman 
Tony Löfqvist 
Henrik Olsson 
Jessika Sjöberg 
 

Ej närvarande:   Benny Björkman     
   
      
         
§ 75 Öppnande  
 Ordförande Henrik Olsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 76 Dagordning 
 Beslutades att fastställa dagordningen. 
 
§ 77 Val av justerare  

Beslutades att välja Jessika Sjöberg till justerare. 
 
§ 78  Föregående mötesprotokoll 

Protokollet från den 5 augusti 2019 gicks igenom och lades till handlingarna. 
 
§ 79 Rapporter 

a) Travhästägarna 
 Henrik Olsson rapporterar att Travhästägarna förbereder sydträffen och att man just nu  
 analyserar en ”typvecka”, det vill säga vad en travvecka kostar och vilka kostnader vi 

transporterar genom att tävla på varandras banor. Samlar också argument för att driva frågan 
om fördel för hemmahästar. 

 Beslutades att godkänna rapporten. 
 
 b) Sällskapet 

Henrik Olsson har inget nytt att rapportera. 
   

c) Ekonomisk rapport 
Eva Kjällman rapporterar att ekonomin följer budget. 
Beslutades att godkänna rapporten.  
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d) Hästägareläktaren 
Diskussion kring rutinerna för hur vi kan komma åt listningen på borden. 
Beslutades att ta bort alla lappar på borden.  
Beslutades att Christina Johnstone skriver upp namn och laminerar namnlappar som sätts i 
bordsryttare.  
Beslutades att förändringen verkställs den 12 oktober. 
 
 
e) Omfördelning av prismedel 
Bengt Helgesson rapporterar från mötet med Jon Pedersen och Fredrik Tenfält.  
Bengt Helgesson har tagit fram ett utkast till en skrivelse utifrån den diskussion som fördes. 
Beslutades att Tony Löfqvist tillsammans med övriga jobbar vidare på skrivelsen och 
kontaktar Jon Pedersson för fortsatt diskussion. 
Beslutades att Jessika Sjöberg tar upp frågan i B-tränarföreningen 
 
f) Sm-dagen och vinnarhörnan 
Beslutades om fördelning av arbetsuppgifterna i vinnarhörnan under sm-dagen 12 oktober. 

 
 

§ 80  Höstmöte 
Jessika Sjöberg har kontaktat Bernt Staaf från Löftadalens stuteri som berättar kring sin 
bakgrund samt förutsättningar och möjligheter inom aveln. 
Beslutades att Tony Löfqvist agerar som moderator under mötet. 
Beslutades att Henrik Olsson kontaktar Göran Lindskog som ordnar inbjudningskort. 
Beslutades att Henrik Olsson kontaktar köket för beställning av pytt i panna 

 
§ 81 Informationsflöde, Hemsida, Facebook, Mail. 

Jessika Sjöberg berättade att 9755 personer har varit inne på facebook angående ett inlägg 
som lagts förra veckan. Finns 770 som följer facebook.  
Beslutades att Christina Johnstone kontaktar Göran Lindskog om att lägga in en räknare för 
antal besökare på hemsidan. 
 

§ 82 Sydträffen 
Sydträffen anordnas under SM dagen i lokalen Varenne 
Beslutades att vi föreslår Bengt Hammarberg som ordförande för träffen 

 
§ 83 Hästägareläktaren lördag 16/11                                                                                      

Social kväll tillsammans med hästägareföreningen på läktaren. Småprat med V75 på TV.  
Därefter gemensam middag på kvällen tillsammans med V64. 
Beslutades att Henrik Olsson kontaktar Åby Mat och Möte för praktiska detaljer. 
Beslutades att informera på höstmötet 
Beslutades att skicka ut mail till våra medlemmar/ blänkare på Hemsidan 
Beslutades att skicka sms till alla hästägare med starthäst. 
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§ 84 Uppföljning av storbanemöte 
 Diskuterade vikten av att styelserna för storbanorna fortsätter en gemensam dialog kring 
hästägarfrågor.  

 Beslutades att lyfta frågan på sydträffen och fortsätta diskussionen därifrån. 
 
§ 85 Nästa möte 
 Nästa möte blir den 22 oktober klockan 16.30 
 
 
§ 86 Mötets avslutande 
 Henrik tackar och avslutar mötet. 
 
 
 
 
 
 
 

Ordförande      Sekreterare 
Henrik Olsson      Christina Johnstone 
 
 
 
 
Justerare 

 Jessika Sjöberg 
 

 
 


