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Datum:

9 januari 2014

Tid:

16.00-18.00.

Plats:

Hästägareläktaren

Paragraf nr:

§ 1 – 8.

Närvarande:

Berth Ottosson
Bengt Bååw
Peter Kling
Sören Knopp
Bo Lundqvist
Lars-Olov Pettersson
Eva Lotta Risedal §§ 1-5e

Frånvarande:

Stig Fredriksson
Louise Frumerie

§ 1.

Öppnande
Ordföranden Berth Ottosson förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2.

Justerare.
Beslutades utse Bengt Bååw att tillsammans med ordföranden justera dagens
protokoll.

§ 3.

Dagordning.
Beslutades fastställa dagordningen.

§ 4.

Föregående mötesprotokoll.
Protokollet från styrelsemöte den 11 december 2013 genomgicks varefter
protokollet lades till handlingarna.

§ 5.

Rapporter.
a) Ekonomisk rapport
Preliminärt bokslut redovisades där årets underskott uppgår till 93000 kronor.
Utöver budgeterat underskott på 50000 kronor med hänsyn till investeringarna
på Hästägareläktaren avviker bokslutet mot budget med -12000 kronor på
medlemsintäkter, +16000 kronor för resan till Copenhagen Cup, +17000 för
trycksaker och skylt. Föreningens tillgångar efter verksamhetsåret uppgår till
225000 kronor. Bokslutet överlämnas till revisorerna och föreläggs därefter
årsmötet.
Beslutades godkänna rapporten.

Åby Travhästägareförening
Styrelseprotokoll
Sida:
2 (3)
b) Budget.
Budgeten för 2014 genomgicks där intäkterna uppgår till 230000 kronor och
utgifterna till 261000 kronor.
Beslutades godkänna rapporten.
c) Hästägaredagen.
Diskuterades upplägg och förberedelser för Hästägaredagen.
Beslutades att Berth Ottosson tar upp överläggningar med Åby om lämplig
tävlingsdag under augusti månad.
d) Åby Framtid.
Diskuterades läget i de olika arbetsgrupperna inom Åby Framtid. Ett
avstämningsmöte för hela projektet kommer att hållas den 15 januari.
Beslutades godkänna rapporten.
e) Trav Väst.
Lars-Olov Pettersson rapporterade från en träff med BAS-organisationerna
från Axevalla, Halmstad och Åby. Träffen syftade till att diskutera en gemensam
travregion och arrangerades på inbjudan av Åby Travhästägareförening den 14
december. Föreningarna var överens om att förorda ett en utredare får i uppdrag
att ta fram underlag för en gemensam travregion väst.
Beslutades att godkänna rapporten.
f) Copenhagen Cup 11 maj
I anslutning till träffen den 14 december om Trav Väst diskuterades möjligheten
att genomföra resan till Köpenhamn och Copenhagen Cup som ett
samarrangemang mellan hästägareförningarna på Axevalla, Halmstad och Åby.
Man var överens om att gå vidare med planeringen och skrivelse i frågan har
sänts till Axevalla och Halmstad.
Beslutades att Berth Ottosson kontaktar Inge Dickens på Axevalla för fortsatta
diskussioner kring resan.
e) Övriga rapporter.
Berth Ottosson rapporterade att han haft kontakter med Jon Pedersen om
placeringen av Storbaneloppet som Åby Travhästägareförening arrangerar
under 2014.
Beslutades godkänna rapporten.
Diskuterades kontakter som förevarit med Åby om den eventuella
betalningsparkeringen och att hästägareföreningen i så fall anvisas en
hästägareparkering med fri parkering för föreningens medlemmar.
Beslutades godkänna rapporten.
Diskuterades Årets Hästägare som skall presenteras på Åbygalan den 22
februari.
Beslutades godkänna rapporten.
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§ 6.

Sammanträdesplan.´
Beslutades fastställa sammanträdesplan för första halvåret 2014 enligt följande:
Styrelsemöten 5mars, 23 april, 21 maj och 19 juni.
Årsmöte ÅTHF 23 april och RST prel. 9 april.
Medlemsresa Copenhagen Cup 11 maj.

§ 7.

Årsmötet.
Beslutades att Berth Ottosson kontaktar Hans Skarplöth på ATG för medverkan
på årsmötet.

§8.

Avslutning.
Då inga övriga frågor förelåg till behandling avslutades sammanträdet.

Lars-Olov Pettersson
Sekreterare

Berth Ottosson
Ordförande

Bengt Bååw
Justerare

