
PROTOKOLL FÖRT VID FÄRJESTAD TRAVHÄSTÄGAREFÖRENINGS ÅRSMÖTE 

TORSDAGEN DEN 26 APRIL 2018.  

Färjestad Travhästägareförenings ordförande Anders Holmqvist hälsade ett fyrtiotal medlemmar 

välkomna till kvällens årsmötesförhandlingar. 

1. Val av ordförande att leda dagens förhandlingar. 

Till mötesordförande valdes Lars Andersson, vilken härmed tackade för förtroendet . 

 

2. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid Årsmötet. 

Till sekreterare för mötet har styrelsen utsett Anders Holmqvist. 

 

3. Godkännande av dagordning för mötet. 

Mötet godkände dagordningen. 

 

4. Justering av röstlängd 

Ordförande föreslog att kassörens närvarolista skall utgöra röstlängd. Mötet godkände 

förslaget. 

 

5. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst. 

Skriftlig kallelse har tillställts medlemmarna 2 veckor innan mötet. Mötet ansågs behörigen 

kallat.  

 

6. Val av två personer att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

Till justeringsmän valdes Gunilla Sundqvist och Anders Nordström, vilka också utsågs som 

rösträknare. 

 

7. Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelser. 

Verksamhetsberättelsen lästes igenom av medlemmarna och ingen hade något att erinra (se 

bilaga). Stig Fröding redogjorde för ekonomin som givit ett plusresultat på 16.430:- för 2016. 

Tillgångarna uppgår därmed till 107.339:-. Ordförande läste upp revisionsberättelsen, vilken 

hade reviderats av ordinarie revisorer, Ulf Hallerstedt och Rolf Eriksson. Mötet godkände 

respektive berättelser. 

 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.  

 

9. Fastställande av arvoden och kostnadsersättningar. 

Mötet godkände valberedningens förslag om arvode och kostnadsersättningar för år 2018. 

10.000:- fördelas inbördes av ordförande, sekreterare och kassör. Revisorernas 

reseersättning förblir oförändrad med 400 :- per år. Ersättning vid uppdrag 990:- per dag och 

reseersättning är enligt den statliga normen 18.50:- per mil. 

 

10. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen nästkommande år.  

Mötet fastställde antalet ledamöter i styrelsen till ordförande plus nio nästkommande år.  



 

11. Val av ordförande i föreningen, tillika styrelsen ordförande för en tid av 1 år.  

Till ordförande i föreningen omvaldes Anders Holmqvist. 

 

12. Val av styrelseledamöter för 2 år 

Valberedningen föreslog omval av Ingbritt Persson och Stig Fröding amt nyval av Maria Holm, 

Lena Karlsson och Ann-Louise Wernby. Mötet godkände valberedningens förslag. Ordförande 

informerade om att styrelsen under föregående år adjungerat John-Erik Axelsson och 

Henrietta Wirola i styrelsearbetet, och att detta förslag ligger kvar till styrelsens adjungerade 

möte även i år.  

 

13. Val av 2 revisorer jämte revisorsuppleanter. 

Stämman beslöt omval av Ulf Hallerstedt och Rolf Eriksson. Som revisorsuppleanter 

omvaldes Marianne Martinsson och Åke Axelsson.  

 

14. Val av valberedning.  

Stämman beslöt omval av Åke Axelsson, Henrik Åslund, Ove Åslund samt Bosse Nilsson. 

Sammankallande blir Åke Axelsson.  

 

15. Val av deltagare till fullmäktige för travhästägarna. 

Fullmäktigemötet hålls den 24 maj och till delegater från Färjestad Travhästägareförening 

utsågs Lars Andersson, och Anders Holmqvist med Stig Fröding som reserv.  

 

16. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år. 

Mötet godkände den oförändrade medlemsavgiften för nästkommande år. 250:- per 

medlem, 400:- för två på samma adress. 

 

17. Från styrelsen hänskjutna frågor. 

Från styrelsen förelåg inga hänskjutna frågor.  

 

18. Övriga frågor. 

Inga övriga frågor fanns. 

 

19. Mötets avslutas. 

Ordförande avslutade mötet. 

 

Vid protokollet 

 

 

Anders Holmqvist 

 

Justeras: 

 

Lars Andersson                         Gunilla Sundqvist                              Anders Nordström 

 



 

 

 

 

 

 

  


