
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Färjestads hästägareförening den 3 juni 

2019 i konferenslokalen Callit, Färjestads travbana 

 

 

Närvarande: Anders Holmqvist, Stig Fröding, Lars Andersson, John-Erik Axelsson, Ann-Louise 

Vernby, Lena Karlsson, Maria Holm 

 

 

1. Val av justerare. 

 

Till att justera dagens protokoll valdes Lars Andersson. 

 

2. Föregående protokoll. 

 

Föregående protokoll lästes igenom, godkändes och lades till handlingarna. 

 

3. Verksamhetsidéer 2019. 

 

Styrelsen diskuterade vad som kan vara intressant att göra för medlemmarna i föreningen. 

De förslag som kom upp idag är: 

 

- Bussresa till A-tränaren Jörgen Westholm och hans granne som är uppfödare. Eventuellt 

kan detta besök kombineras med ett besök på Lindesbergs eller Örebros travbana en 

travdag.  Reservplan: Oscar J Andersson/Hans Strömberg. Anders Holmqvist kommer att 

undersöka möjligheterna kring detta.  

 

- Medlemsdag hos A-tränare Magnus Jacobsson. Lena Karlsson har kontakt med Magnus 

kring detta. 

 

- Dagsutflykt till Jonas Moberg och hans träningsverksamhet som han kombinerat med 

konferensanläggning med många aktiviteter. 

 

- Till höstmötet kommer Mats Norberg att bjudas in. Han kommer att föreläsa om det mesta 

kring hästföretagande. 

 

4 Facebook – Lena. 

 

Vi konstaterar att hemsidan och Facebook-sidan hänger ihop. De måste länkas samman. 

Facebook är ett sätt att sprida föreningens budskap och locka nya medlemmar. Lena har 

ordnat så Facebook sidan är tillgänglig. Nu måste Facebooksidan hållas uppdaterad så den 

blir intressant att ta del av. 

 

5 Hemsidan. 

 

Vi går igenom hur hemsidan ser ut idag och konstaterar följande: 

 

- vi måste ha en nyhetssida, det ska helst synas fem nyheter i ett flöde. 



 

- RSS-flöde ska vara med. 

 

- det ska finnas en flik som heter ”om oss”. 

 

- förstasidan måste ha en ”rappare” text så det snabbt och tydligt framgår vad föreningen 

står för, varför det är bra att vara medlem etc. 

 

- sidan med länkar känns förlegad. Google används mer idag för att se andra sidor. Styrelsen 

är tveksam till att sidan med länkar ska vara kvar. 

 

6. Rapport från Travhästägarnas årsmöte. 

 

Anders Holmqvist och Stig Fröding var delegater från Färjestad.  

 

Det har slutits ett avtal med Agria vilket innebär att lokalföreningen får 100 kr från Agria för 

varje försäkrad häst i regionen. 

 

Lena Karlsson har blivit invald i styrelsen för Travhästägarna, andra som valts in är Krister 

Wickman och Michael Lindqvist. 

 

Det blev även tillfälle att ta upp incidenten med den negativa uppmärksamheten som 

travsporten fick i samband med tävlingar i Italien i april.  Alessandro Gocciadoro och tre 

andra kuskar drev sina hästar på ett mycket hårt och utifrån  svenska värderingar 

oacceptabelt sätt. I media har kända representanter inom travsporten utryckt det som 

avskyvärt, fullständigt vidrigt och djurplågeri. Marjaana Alavivhkola, ordförande i Svensk 

Travsport, kommer att ta upp det här vidare och samordna med Italien. 

 

7. Rapport från Travsällskapet. 

 

Emelie Ahlin har sagt upp sig och Färjestad söker nu ny marknadschef genom annons i 

Travronden. 

 

En tung fråga för Färjestads travsällskap är avfolkningen på stallbacken. Det är få tränare 

kvar som har sin verksamhet på travbanan. Sällskapet har bestämt sig för att genomföra en 

utredning om hur man ska hantera detta. Mer info kring vem som ska genomföra 

utredningen mm kommer senare. 

 

Sällskapet informerar också att Långfredagstravet var bra besöksmässigt. Det som var 

problematiskt var att det finns för få totomater. 

 

8. Övriga frågor. 

 

På nästa styrelsemöte kommer huvudfrågan att bli hur prispengarna ska fördelas och 

eventuella kostnadssänkningar för hästägarna ska se ut.  

 

 



 

 

 

9. Nästa möte. 

 

Nästa möte blir 15/8 eller 13/8 kl 18.00. Anders kommer att kalla styrelsen via sms. 

 

 

 

 

Maria Holm    Lars Andersson 

Sekreterare    Justerare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


