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Strategimöte 
Datum:  30 augusti 2020 
Tid  13.30 – 18.30 
Plats:  Sätilavägen 1080 
Paragraf nr:  § 12 - §23 
 
Närvarande:   
  Bengt Hammarberg  
  Christina Johnstone 
  Björn Larsson 
  Tony Löfqvist  
  Jessika Sjöberg 
  Roine Svensson 
  Sten-Åke Bohlin 
Ej närvarande: Benny Björkman 
 
§ 12 Öppnande 

Ordförande Tony Löfqvist förklarade mötet öppnat. 
 
§ 13 Dagordning 
 Beslutades att fastställa dagordningen. 
 
§ 14 Justerare 

Beslutades att utse Roine Svensson, att tillsammans med mötesordföranden,  
justera dagensprotokoll. 

 
§ 15 Föregående mötesprotokoll 

Mötesprotokollen för 5 augusti samt för konstituerande mötet den 5 augusti  
gicks igenom och lades till handlingarna.  

 
§ 16 Skriftlig reservation 

Christina Johnstone presenterar ett utkast till den skriftliga reservationen angående 
Travhästägarnas beslut att utesluta Åby Travhästägareförening. 

Beslutades att Christina Johnstone skickar in reservationen till Travhästägarna. 
 
§ 17  Medlemsavgift Travhästägarna 
 Medlemsavgiften till Travhästägarna stäms av vid årsskiftet.  

Beslutades att ekonomiansvarig bevakar så att medlemsavgiften för 2020  
enbart berör 1 januari – 21 augusti då vi uteslöts ur medlemsregistret. 

 
§ 18  Konsekvenser av att inte vara med i Travhästägarna 
 a) Provision Agria 

Beslutades att Bengt Hammarberg kontaktar Anders Johnsen för möjligheterna att göra ett 
eget avtal med Agria samt samarbetet kring Månadens Hästägare. 

 b) Stadgeändring 
Beslutades att stadgeändringarna tas upp på höstmötet. I stadgarna ska ändras till ” bör vara 
med i Travhästägarna. 
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 d) Medlemsregistret / bokföringsprogram 
Beslutades att Christina Johnstone och Jessika Sjöberg tar ansvar för uppdatering av 
medlemsregistret. 
Beslutades att bokföringsansvarig Christina Gistorp och Jessika Sjöberg stämmer av med Eva 
Kjällman om att ta över medlemshanteringen. 
Beslutades att bokföringsansvarig tar fram en fakturamall för Åby Hästägareförening. 
Beslutades att Jessika Sjöberg beställer namnskyltar till alla i styrelsen 

 e) Hemsidan 
 Christina Johnstone rapporterar att Göran Lindskog lägger upp en ny hemsida via Wordpress. 

Beslutades att Göran Lindskog får möjlighet att använda styrelserummet för förvaring av sin 
kamera mellan travdagar. 

 
§ 19  Strategiprogram 

Nuvarande strategiprogram som gäller året ut gicks grundligt igenom och diskuterades. 
Beslutades att samtliga styrelsemedlemmar återkommer till Christina med förslag på 
skrivningar. 

 
§ 20  Ansvarsfördelning  
 Ansvarsfördelningen gicks igenom och diskuterades. 
 Beslutades enligt bilaga 1. 
  
§ 21 NÄT 

Diskussion kring hur vi ska driva hästägarefrågorna gemensamt med NÄT.  
Beslutades att Tony Löfqvist kontaktar de övriga hästägareföreningarna i NÄT  
och bjuder in dem under hösten till gemensam överläggning på Åby. 
Beslutades att Jessika Sjöberg tar kontakt med Axvall för fortsatt samverkan. 

 
§ 22 Nästa möte 
 Nästkommande möte sker i samband med höstmötet den 29 oktober. 
 Beslutades att Tony Löfqvist bokar lokal. 
 
 
§ 23  Avslutning 
  Tony Löfqvist tackade för engagemanget denna vackra söndag och avslutade mötet. 
 
 
 
  
Christina Johnstone 
Sekreterare 
 
 
 
   
Tony Löfqvist   Roine Svensson 
Mötesordförande      Justerare 
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BILAGA 1: Strategimötet 31 augusti 2020 

Ansvarsfördelning Åby Travhästägareförening 

 

Ekonomi, administration och budget 

Tony Löfqvist ansvarig 

I gruppen ingår: 
Eva Kjällman är adjungerad fram till årsskiftet för att sköta kassa, bokföring, betalningar och medlemsregister.  
Jessika Sjöberg är backup och bistår med medlemsregister, administration samt arkiv. 

Information 

Christina Johnstone ansvarig 
(Hemsidan, anslagstavlor, facebook, mailinformation, infomaterial mm)            

I gruppen ingår: 
Christina Johnstone som ansvarar i första hand för hemsidan och materialproduktion. 
Benny Björkman ansvarar för medlemsinformation och opinionsbildning. 
Jessika Sjöberg som ansvarar för Facebook, anslagstavlor, medlemsinfo samt opinionsbildning 
Roine Svensson som ansvarar för anslagstavlor samt att bevaka fackpress samt övrig media. 

Hästägarefrågor 

Tony Löfqvist ansvarig 
(Vinnarhörnan, Månadens hästägare, Årets hästägare, Rabatter/förmåner, Hästägaredagen, Resor) 

I gruppen ingår: 
Tony Löfqvist som ansvarar i första hand för Månadens hästägare/årets hästägare samt rabatter och förmåner.  
Han ansvarar även för frågor som rör moms och skatt 
Christina Johnstone som ansvarar för Vinnarhörnan,  
Bengt Hammarberg som ansvarar för Hästägaredagen,  
Jessika Sjöberg som ansvarar för resor. 

Hästägardagen 

Ta fram förslag till utformning och genomförande av Hästägardagen. Tidpunkt, aktiviteter, sponsorer, och 
budget/ekonomi. 
Ansvariga; Bengt Hammarberg (samordnare), Björn Larsson, Roine Svensson samt Benny Björkman. 

Hästägareläktaren 

Roine Svensson ansvarig 
(Trivselfrågor, Bordsreservationer, servering, styrelserummet, teknik/service, läktarträffar, aktiviteter, andelsspel mm) 

I gruppen ingår: 
Roine Svensson, Jessika Sjöberg, Sten-Åke Bohlin samt Benny Björkman. 
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Gruppen utgör läktarkommitté och ansvarar för alla aktiviteter, utrustning och regler på läktaren. 
Benny Björkman är kontaktperson vad gäller upprustning av läkaren. 

 

Sportfrågor 

Benny Björkman ansvarig 
(Prispengar, propositioner, stordagar, tävlingar, träningsanläggningar, tränare, sportgruppen, teamhästar) 

I gruppen ingår: 
Benny Björkman, Tony Löfqvist, Björn Larsson och Jessika Sjöberg. 
Gruppen utgör sportkommitté och tar inom sig fram ett åtgärdsprogram och arbetsfördelning. 

Medlemsrekrytering och medlemsvård 

Benny Björkman ansvarig 

I gruppen ingår: 
Benny Björkman, Christina Johnstone Jessika Sjöberg och Roine Svensson.  

Gruppen utgör medlemskommitté där Benny Björkman ansvarar för planering, kampanjer och särskilda 
rekryteringsinsatser med stöd av Roine medan Jessika svarar för administrativa rutiner kring medlemmar såsom 
betalningar, uppföljning osv.  

 
 
 


