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§ 43

Öppnande
Ordförande Tony Löfqvist hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 44

Dagordning
Beslutades att fastställa dagordningen.

§ 45

Val av justerare
Beslutades att välja Björn Larsson till justerare.

§ 46

Rapporter
a) Travhästägarna
Ännu inget svar från Travhästägarna där de förklarar hur vårt medlemskap i NÄT kan
anses skada Travhästägarnas anseende.
b) GDPR
Christina Johnstone rapporterar att Travhästägarna rapporterar att de nu avregistrerat
samtliga av ÅTHF:s medlemmar från Travhästägarnas medlemsregister.
Beslutades att godkänna rapporten.
c) Nät
Rådslaget med NÄT är nu genomfört digitalt. Medverkande var representanter från Solvalla,
Mälardalen, Östgöta Travhästägareförening samt Åby. Anders Lind från Easy KB var även
inbjuden och medverkade.
Rådslaget beslutade att välja in Åby Travhästägareförening som medlem i Nationell
Samverkan för Ägare av Travhästägare, NÄT.
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Under rådslaget diskuterades en rad högst aktuella travsportsfrågor. Vi gick igenom
momsfrågan och dess konsekvenser utifrån olika scenarier. Tony Löfqvist redogjorde för det
välformulerade öppna brev som skickats från sällskapen Solvalla, Solänget, Mantorp och
Eskilstuna till ST rörande just momsfrågan. NÄT uppmanade samtliga i nätverket att ställa
sig bakom skrivelsen samt att NÄT kommer att lägga ut det på sin hemsida.
Det var även en givande dialog kring konsekvenser för hela travsporten i och med att Åby
Travhästägareförening blivit utesluten ur Travhästägarna. En bred opinion var att det var
viktigare än någonsin att ena hästägarekollektivet och hur NÄT kan bidra till detta.
Under rådslaget fördes även en lång diskussion rörande den kommande omorganisationen.
Beslutades att det öppna brevet kring momsfrågan läggs ut på vår hemsida.
Beslutades att ÅTHF är aktiv i arbetet att påverka omorganisationen i en för Hästägaren
gynnsam riktning.
d) Sällskapet
Tony Löfqvist rapporterar att Sällskapet har nästa möte den 5 december. Utskicket som gått
ut till medlemmarna från Sällskapet, var enbart från ordförande och informationen var inte
förankrad i styrelsen. Utskicket var inte heller skickad till samtliga i styrelsen.
Beslutades att godkänna rapporten.
e) Hemsida
Christina Johnstone rapporterar att Jessika Sjöberg arbetar med uppdateringen av hemsidan.
Beslutades att godkänna rapporten.
g) Agria
Bengt Hammarberg rapporterar att frågan kring avtal med Agria gällande nyteckningar av
hästförsäkringar har överlämnats till NÄT för att samtliga föreningar anslutna till NÄT även
kan ge denna rabatt till sina medlemmar.
Beslutades att Bengt Hammarberg bevakar och följer upp frågan.
§ 47

Alternativt förslag till omorganisation av ST
Christina Johnstone redogör för tre Rich Pictures som visar helhetsbilder av travhästägaren i
förhållande till Travnäringen och Styrelserepresentation i ST. En Rich Picture är också
framtagen för att visa STs 3 omorganisations-förslag i förhållande till det alternativa förslag
som vi i Hästägareföreningen själva tagit fram.
Tony Löfqvist rapporterar att B-tränar- och Montéföreningen ställer sig bakom vårt
framtagna förslag.
Beslutades att ÅTHF ställer sig bakom det vi kallar banornas alternativa förslag.
Beslutades att Tony Löfqvist förankrar banornas alternativa förslag i Sällskapet.
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§ 48

Rådslaget i Halmstad
Roine Svensson rapporterar att rådslaget i Halmstad genomfördes den 16 november.
Rådslaget hade fokus på anläggningen i perspektivet att kunna låna pengar. Uppfödare och
hästägare, som i STs 3 förslag är de stora förlorarna, fanns det inget fokus på.
Beslutades att godkänna rapporten.

§ 49

Nästa styrelsemöte
Beslutades att näst styrelsemöte genomförs den 17 december kl 18.00 i Sätila.

§ 50

Mötets avslutande
Tony Löfqvist tackar deltagarna och avslutar styrelsemötet.
Ordförande
Tony Löfqvist
Justerare
Björn Larsson

Sekreterare
Christina Johnstone

