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Datum:  23 januari 2013  
Tid:  17.00- 20.30. 
Plats:  Styrelserummet Hästägarläktaren Åby 

Paragraf nr:  § 1 - § 17. 
Närvarande: Berth Ottosson   

Leif Andersson 
Bengt Bååw 
Stig Fredriksson 
Marlene Hammargren 
Peter Kling 

  Bo Lundqvist 
Lars-Olov Pettersson 
Sonja Jochheim adjungerad § 1-7. 

   
§ 1 Öppnande 

Ordföranden Berth Ottosson förklarade sammanträdet öppnat.  
 
§ 2 Justerare. 

Beslutades utse Stig Fredriksson att tillsammans med ordföranden justera 
dagens protokoll. 

 
§ 3 Dagordning. 
 Beslutades fastställa dagordningen. 
 
§ 4 Föregående mötes protokoll. 

Protokollen från styrelsemötet den 28 november 2012 genomgicks och 
uppföljningen kommenterades varefter protokollen lades till handlingarna. 

 
§ 5. Bokslut 2012 

Redovisades bokslutet för 2012. Resultatet följer i huvudsak budgeten. 
Nettoresultatet enligt budget beräknades till - 36000 kronor medan utfallet blev - 
- 27495 kronor vilket är 8505 kronor mindre än budgeterat. Underskotten är 
hänförliga till investeringar på Hästägarläktaren.  
Beslutades godkänna bokslutet samt överlämna det till revisorerna och 
årsmötet. 

 
§ 6 Budget 2013 
 Berth Ottosson föredrog förslag till budget för 2013. Budgeten uppgår till  

279 000 kronor på intäktssidan och 329 000 kronor på utgiftssidan. Underskottet 
motsvarar investeringsdelen i hästägarläktaren och har förutsatts finansieras 
genom minskning av egna kapitalet. 

 Beslutades fastställa budgeten samt förelägga den för årsmötet. 
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§ 7 Nya medlemmar. 
Beslutades godkänna Anders Häll Trollhättan, Ove Johansson Partille, Lars 
Järpedal Vargön,  David Martinsson Högsäter, Christer Nordgren Onsala och 
Göran Olsson Gråbo som medlemmar. 

 
§ 8 Årsmöte 

Beslutades att anordna årsmöte den 24 april. Samling kl.18.00 till en gemensam 
måltid och därefter årsmötes förhandlingar cirka 19.00. Styrelsen samlas kl. 
16.30. 

 
§ 9 Resa Copenhagen Cup. 

Beslutades anordna en medlemsresa till Copenhagen Cup den 8-9 juni. 
Deltagaravgiften fastställs till 950 kronor per person med plats i dubbelrum. 
Enkelrumstillägg 300 kronor.  

 
§ 10 Strategidagar. 

Beslutades att styrelsens strategidagar förläggs till Axevallaområdet den  1-2 
juni. 
 

§ 11 Sammanträdes-och mötestider 2013. 
Berth Ottosson föredrog förslag till sammanträdesdagar 2013. 
Beslutades att styrelsen sammanträder den 6 mars, 24 april, 1-2 juni, 26 juni, 7 
augusti, 18 september, 30 oktober och 11 december. Extra sammanträden läggs 
in vid behov i anslutning till torsdagstrav på Åby. Årsmötet hålls den 24 april 
och höstmötet den 23 oktober. Hästägardagen hålls den 22 augusti och 
medlemsresan 8-9 juni.  

 
§ 12 Avtal Agria/Månadens hästägare. 

Lars-Olov Pettersson redovisade samarbetsavtal med Agria kring månadens 
häst 2013. Hästägarföreningens kostnadsandel uppgår till 12000 kronor. 
Beslutades godkänna avtalet. 

 
§ 13 Skrivelser. 

Berth Ottosson redovisade att överläggningar hade förevarit med Åby kring 
styrelsens skrivelse ang. ny inpasseringsgrind vid nuvarande stallbacksutfarten. 
Enligt Åby är det redan nu förbjudet att åka ut vid nuvarande utpasseringsgrind 
utan all trafik kommer att ske genom nya anslutningar vid den nuvarande 
inpasseringen. Trafiken skall sedan ledas till motet västerut. Styrelsen får arbeta 
vidare med en särskild stallacksingång från parkeringen till stallbacken. 
Beslutades godkänna rapport och åtgärder.  
 
Berth Ottosson redovisade skrivelse till Åby från ordförandena i 
Hästägarföreningen, Tränarföreningen och B-tränarföreningen med begäran om 
information i anledning om samarbetet med Halmstad. 
Föreningsordförandena är kallade till en träff med Åby den 24 januari i 
anledning av budgetarbetet. Eventuellt kommer ytterligare information om 
Halmstadsprojektet i samband med den träffen. 
Beslutades godkänna rapport och åtgärder. 
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§ 14 Rapporter 
Berth Ottosson redovisade den av Åby överlämnade förteckningen över 
besparingar i Åbys budget och de synpunkter som lämnats av ÅTHF. En lång 
debatt följde med synpunkter på Åbys åtgärder och prioriteringar. 
Beslutades godkänna rapporten.  
 

§ 15 Hästägaredagen/Jubileum. 
Beslutades att hästägaredagen anordnas den 22 augusti samt att föreningens 75-
årsjubileum uppmärksammas samtidigt. En kommitté bestående av Peter Kling, 
Bo Lundqvist och Stig Fredriksson arbetar vidare med det närmare programmet. 

 
§ 16. Övriga frågor. 

Bo Lundqvist framförde önskemål att ingången till hästägarläktaren snarast 
flyttas från den nedre dörren till den övre på sätt som var tidigare. I 
sammanhanget framhöll Peter Kling att censorn till ventilationssystemet måste 
omplaceras då temperaturskillnaderna är stora vid kalla vinterdagar  
Beslutades att åtgärder vidtas för att snarast genomföra åtgärden med dörren 
samt att undersöka möjligheterna att förbättra ventilationen/värmespridningen. 
 

§ 17. Avslutning. 
 Då inga övriga frågor förelåg till behandling avslutades sammanträdet. 
 
  
 
 
Lars-Olov Pettersson 
Sekreterare 
 
 
Berth Ottosson 
Ordförande 
 
 
Stig Fredriksson 
Justerare 
 
 
 
 


