Årsmöte Åby B-tränar och Monté förening 2/5 2022 kl 17:00 B-tränarrummet.

1. Årsmötet öppnas av ordförande Maria Holdhaus som hälsar alla välkomna.
2. Val av ordförande för dagen Jessica Sjöberg. Val av sekreterare för dagen som blev Unni
Stenson.
Fastställande av dagordning. Mötet svarar Ja.
3. Upprättande av röstlängd-vid behov, Mötet svarar Ja
4. Till justeringsmän valdes Thomas Johansson och Owe Danielsson.
5. Frågan om stämmans behöriga utlysande. - Meddelat på facebook, skylt i b-tränarrummet.
Dock inget meddelande på hemsidan eller i programmet. -Mötet svarar Ja. Tillägg:Till nästa
år när medlemsavgiften skall betalas erbjuds att lämna telefonnummer eller mail och få
information på mail alt sms. Jessica har hand om detta.
6. Maria Holdhaus berättar om vad som hänt i föreningen år 2019,2020 och 2021.
Avtackardagen, Owe till RIKS-BTR, Möten med sportgruppen på Åby, Möten med Peter
Bronsman, Möten med Balltorp och Mölndals kommun. Under 2021har det varit 4 st
styrelsemöten, Fikarummet har varit igång under hela pandemin, Provlöpen har varit igång
varannan tisdag. Derby resa och Copenhagen cup inställda under pandemin. B-tränardagen
och julklappsutdening under V75 dagen under december.
7. Revisorernas berättelse finns i pärm. Ingen uppläsning men revisionen är godkänd i sin
helhet av revisorerna.
8. Claes Wilson berättar att det finns lite pengar på kontot.
9. Om styrelsen erhåller ansvarsfrihet svarade mötet Ja.
10. Årsavgiften kvarstår. 250 kr per person Familj 350kr. 100 Kr i stödmedlem. Mötet beslutar
detta.
11. Till Ordförande väljer mötet sittande Maria Holdhaus.
12. Till Sekreterare på 2 år väljer mötet sittande Unni Stenson, Vice ordförande Conny
Gustafsson väljs på 2 år, Kassör Claes Wilson väljs på 1 år. Övriga styrelseledamöter som
väljs på 1år Omval på samtliga. Anders Johnsén, Mats C Nilsson, Owe Danielsson, Tord
Gustafsson, Jessica Sjöberg
13. Inval av ny styrelseledamot Helena Karlström väljs på 1 år.
14. Val av Revisor och suppleant. Mötet väljer sittande Kent Karlsson och nytt inval Thomas
Johansson, då Bengt Backman väljer att avgå. (Åby BTR har 2 revisorer och ingen
suppleant)
15. Val av valberedning och suppleant på 1 år. Mötet väljer sittande Roland Rutgersson och
Susanne Flach.
16. Inga ärenden från styrelsen har inkommit.
17. Inga ärenden från enskild ledamot eller enskild medlem har inkommit Dock har det
inkommit muntliga kommentarer till ordförande Maria Holdhaus de tas upp under övriga
frågor.
18. Rapporter. Maria Holdhaus berättar om Åbys satsning på ridanläggningen,
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19. Övriga frågor: Vi börjar med att hälsa välkommen till ny styrelsemedlem och ny revisor.
Många har hört av sig om Balltorps bana, Claes sköter inte längre balltorps banor utan Åby,
många klagomål på dåligt skötta banor, Vi har inte haft något Vårmöte eller höstmöte under
pandemin, men många upplever att de får informationen ändå när de kommer till btränarrummet på tävlingsdagar. Bra informationsutbyte på facebook, men facebooksidan
behöver uppdateras oftare. Fortsatt diskussion angående vinnartavlorna från B-tränardagen.
Sponsorerna har ännu inte fått sin tavla och fotografen verkar ha raderat bilderna. Jessica
och Maria pratar med de 2 tjejerna som tagit över efter Göran hur vi går tillväga för att lösa
problemet. Finns få Monté ungdomslopp och få ungdomslopp för sulky. Unni skriver en
motion för inlämning till Åby sällskaps styrelse inför nästa möte. Vissa banor har företräde
för hemma hästar oavsett poäng i vissa lopp,varför har inte Åby det? Unni skriver motion
för inlämning till Åby sällskaps styrelse inför nästa möte. P21 loppen hade förut rullande
schema på 6 veckor. Varför har det tagits bort? Unni skriver en motion för inlämning till
Åby sällskaps styrelse inför nästa möte. Varför har breddlopp på Åby,Vaggeryd, Axevalla,
Halmstad och Åmål varsin dag inom 4veckor? Borde kunna spridas ut mer. Unni skriver en
motion för inlämning till Åby sällskaps styrelse inför nästa möte.
Under tiden det avnjöts smörgåstårta pratade Jon-Walter Pedersen om framtiden för Åby och
planeringen framöver.
20. Ordförande för mötet Jessica tackar och lämnar över ordet till Ordförande Maria Holdhaus
som avslutar mötet.
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