ÅRSMÖTE FÄRJESTADS TRAVHÄSTÄGAREFÖRENING 2021-06-30
Mötet hålls i restaurangen Färjestads travbana
Närvarolista bifogas protokollet (20 st medlemmar närvarar).

1 Val av ordförande att leda dagens förhandlingar
Anders Holmqvist valdes till ordförande för mötet.

2 Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet
Maria Holm valdes till sekreterare för mötet.

3 Godkännande av dagordning för mötet
Dagordningen godkändes.

4 Justering av röstlängd
Godkändes.

5 Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
Kallelsen godkändes.

6 Val av två personer att jämte ordförande justera dagens protokoll
Leif Danielsson och Gun-Britt Axelsson valdes att justera dagens protokoll.

7 Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelser
Anders Holmqvist och Stig Fröding redogjorde för berättelserna.

8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Ansvarsfrihet beviljades för styrelsen.

9 Fastställande av arvoden och kostnadsersättningar
Förslaget att 10.000 kr fördelas inom styrelsen fastställdes.

10 Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen nästkommande år
Det fastställdes att styrelsen består av ordförande samt 9 ledamöter.

11 Val av ordförande i föreningen, tillika styrelsens ordförande för en tid av ett år
I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Anders Holmqvist.

12 Val av styrelseledamöter för två år
I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Lars Andersson, Kjell Johansson, Magnus Nilsson
och Anders Nordström.

13 Val av två revisorer jämte revisorer jämte revisorssuppleanter
I enlighet med valberedningen omvaldes Ulf Hallerstedt och Marianne Martinsson till revisorer och
Åke Axelsson omvaldes till suppleant.

14 Val av valberedning
Omval av: Bo Nilsson, Henrik Åslund, Ove Åslund samt Åke Axelsson som även är sammankallande.

15 Fastställande av delegater till Travhästägarnas årsmöte 22 juni 2021
Årsmötet har redan skett Lisa Wernby och Stig Fröding deltog vid årsmötet.

16 Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år
Förslag: oförändrad avgift, 260 kr/medlem, 400 kr två på samma adress.
Medlemsavgiften fastställdes enligt förslaget.

17 Från styrelsen hänskjutna frågor
En vädjan från Färjestads travsällskap är att så många från hästägareföreningen blir medlemmar i
travsällskapet. Det kostar 500 kr per år att vara medlem. Skälet till att så många som möjligt ska vara
med är att det är viktigt att hästägare har något att säga till om.

18 Övriga frågor
Lena Karlsson i styrelsen(hon är även med i styrelsen för Travhästägarna) berättar en del om
Travhästägarnas styrelsearbete:

Info kring skattefrågor, Lena uppmanar hästägare att överklaga skatteverkets beslut om att inte
godkänna travhästverksamhet som rörelse
Styrelsens arbete och åsikt kring prismedel (utan hästägare finns inte travet). Styrelsen bedömer att
prismedlen är en viktig fråga. Hästägarna har kommit i kläm pga höga kostnader för träning hos
proffstränare, gäststallhyror, dyra transporter, veterinärbesök, STs avgifter mm. Prismedlen är viktigt
för hästägarna.
ST har hanterat pandemin på ett bra sätt, det skulle ha varit förödande om inte travtävlingar hade
kunnat genomföras
Lena frågar mötet om vad som är viktigt att jobba vidare med?
Prismedel, få bort gäststallhyror, bättre tävlingsplanering som innebär kortare resor är några förslag
som kommer upp på dagens möte.
Ett annat förslag som kom upp på mötet är att jackpotpengarna ska gå till hästägarna, Lena tar med
denna fråga till Travhästägarnas styrelse.
En annan synpunkt som kommer upp är att det är en stor säkerhetsrisk att unga orutinerade kuskar
ska köra unga orutinerade hästar i lopp. Denna säkerhetsfråga kommer Lena att ta med sig till
Travhästägarnas styrelse.

19 Mötet avslutas
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.
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