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Datum:  5 mars 2014  

Tid:  17.00- 19.00   

Plats:  Hästägareläktaren 

Paragraf nr:  § 9 – 16. 

Närvarande: Berth Ottosson   

Bengt Bååw 

Stig Fredriksson  

Lars-Olov Pettersson 

Eva Lotta Risedal  

Frånvarande: Louise Frumerie 

Peter Kling 

Sören Knopp 

Bo Lundqvist 

 

 

§ 9. Öppnande 
Ordföranden Berth Ottosson förklarade sammanträdet öppnat.  

 

§ 10. Justerare. 

Beslutades utse Stig Fredriksson att tillsammans med ordföranden justera 

dagens protokoll. 

 

§ 11. Dagordning. 

 Beslutades fastställa dagordningen. 

 

§ 12. Föregående mötesprotokoll. 

Protokollet från styrelsemöte den 9 januari 2014 genomgicks varefter 

protokollet lades till handlingarna. 

 

§ 13. Rapporter. 

 a) Åby Framtid 

Diskuterades läget i de olika grupperna och projektet som helhet. 

Beslutades godkänna rapporten. 

 

b) Årets och månadens hästägare. 

Redovisades att träffen med månadens hästägare för månadens häst den senaste 

sjumånadersperioden hålls i samband med V75 den 15 mars med Agria och 

Hästägareföreningen som värdar. Lars-Olov Pettersson representerar 

hästägareföreningen. 

Beslutades godkänna rapporten. 
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c) Åby Tavsällskap. 

Diskuterades aktuella frågor och kommande årsmöte i Åby Travsällskap.  

Beslutades att godkänna rapporten. 

 

d) Trav Väst. 

Redovisades ett motionsutkast till travsällskapet med följande krav i anledning 

av en travregion i västsverige:  Att kraftfullt verka för en gemensam Travregion 

Väst. Att en för banorna gemensam förhandlingsman skyndsamt får i uppdrag 

att allsidigt utreda och belysa förutsättningarna för och effekterna av en 

gemensam travregion i väst. Att inga åtgärder vidtas som motverkar en sådan 

regional lösning innan alla förutsättningar för en gemensam travregion prövats. 

Beslutades att godkänna rapporten. 

  

e) RST årsmöte 9 april. 

Beslutades utse Berth Ottosson, Bengt Bååw, Sören Knopp och Lars-Olov 

Pettersson som ombud till RST:s årsmöte den 9 april i Stockholm. 

 

f) Storstadskampen Åby. 

Berth Ottosson redovisade att överläggningar pågår med Åbys sportchef om 

placering av loppet Storstadskampen 2014. Inriktningen är att loppet arrangeras 

under maj månad. I anslutning till Storstadskampen arrangeras ett Storbanemöte 

på Åby. 

Beslutades godkänna rapporten. 

 

§ 14.  Årsmötet. 

Beslutades fastställa verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013 att 

förelägga årsmötet. 

 Beslutades fastställa bokslut för verksamhetsåret 2013 att förelägga årsmötet. 

Beslutades att i styrelsen tidigare framtagen budget föreläggs årsmötet för 

beslut samt att föreslå årsmötet oförändrad avgift, 300 kr, i medlemsavgift för 

2015. 

Beslutades att till årsmötesfunktionärer föreslå Sverre Gustafsson som 

mötesordförande och Lars-Olov Pettersson som sekreterare. 

Beslutades att kallelse till årsmötet skickas den 6 mars samt att handlingar till 

årsmötet skall finnas tillgängligt på hästägareläktaren och på årsmötet samt 

läggas ut på hemsidan och skickas ut via mail till medlemmar i inforegistret. 

 

  § 15. Övriga frågor. 

  Diskuterades Hästägaredagen 2014. 

Beslutades att Berth Ottosson fortsätter diskussionerna med Åbys sportchef i 

syfte att fastställa en lämplig dag i första hand under september samt att arbeta 

fram olika sponsorpaket. 

 

 Diskuterades behovet av en översyn och modernisering av hemsidan.  

Beslutades att kontakta Sidmakarn för förnyelse och utveckling av hemsidan 

inom en kostnadsram dels 3000 kronor i engångskostnads och en årlig 

driftskostnad på 3000 kronor. 
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Diskuterades den årliga resan till Copenhagen Cup. Resan har haft för få 

deltagare senaste året. Bland annat i syfte att bredda underlaget har 

förutsättningarna prövats att arrangera resan tillsammans med 

travhästägareföreningarna på Axevalla och Halmstad. Intresse finns men 

praktiska hinder finns för ett genomförande redan 2014.  Copenhagen                                                                

Cup har i år tidigarelagts med cirka en månad.  

Beslutades att inte genomföra någon medlemsresa till Copenhagen Cup under 

2014. 

 

 § 16. Avslutning. 

 Då inga övriga frågor förelåg till behandling avslutades sammanträdet. 

 

  

 

 

Lars-Olov Pettersson 
Sekreterare 

 

 

Berth Ottosson 

Ordförande 

 

 

Stig Fredriksson 

Justerare 

 

 

 

 


