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§ 87

Öppnande
Ordförande Henrik Olsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 88

Dagordning
Beslutades att fastställa dagordningen.

§ 89

Val av justerare
Beslutades att välja Benny Björkman till justerare.

§ 90

Föregående mötesprotokoll
Protokollet från den 26 september 2019 gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 91

Rapporter
a) Travhästägarna
Bengt Helgesson rapporterar att fokus på sydträffen fokuserade på kostnader och prismedel.
Även diskuterades kostnaderna för transporter, som ökat mer än vad veterinärkostnaderna
gjort. Det verkar som alla banor gör omfördelningar i prisskalorna.. Det verkar även som om
idén om högre 5:e och 6:e priser anammas på flera banor.
Henrik Olsson rapporterar att man på ordförandekonferens den 7:e november, kommer att
planera verksamhetsplanen för kommande år.
Beslutades att godkänna rapporten.
b) Sällskapet
Henrik Olsson rapporterar att det enda vi vet kring Åby ledning är det vi vet från
pressreleasen. Alla frågar hänvisas till Åby Forum som genomförs den 24 oktober.
Beslutades att godkänna rapporten.
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c) Ekonomisk rapport
Eva Kjällman rapporterar att ekonomin följer budget.
Beslutades att godkänna rapporten.
d) Hästägareläktaren
Beslutades att Eva Kjällman informerar på höstmötet kring de nya rutinerna med
bordsryttarna som ska ersätta lapparna på bordet.
e) Hästägarekvällen den 16 november
Henrik rapporterar kring planeringen av hästägarekvällen den 16 november. Trerätters
middag inplanerad. Medlemmarna betalar in på hästägareföreningens konto. Sista
anmälningsdag 8 november.
Beslutades att Henrik Olsson tar fram ett program för kvällen.
Beslutades att bjuda på vinnartårta i vinnarhörnan.
Beslutades att Eva Kjällman och Henrik Olsson tar fram praktiska rutiner kring
anmälningar och kvällen i stort.
§ 92

Kvällens möte
Diskuterade frågor att ta upp under kvällens höstmöte.
Beslutades att redovisa senaste kring prismedel. Hur diskussionerna går i de andra
föreningena kring prismedlen, samt inbjudan till den 16 november.

§ 93

Nästa möte
Nästa möte blir strategimötet den 5 december

§ 94

Mötets avslutande
Henrik tackar och avslutar mötet och vi fortsätter med höstmötet.
Ordförande
Henrik Olsson

Justerare
Benny Björkman

Sekreterare
Christina Johnstone

