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Styrelsemöte vid Axevalla Travbana 2010-10-18
Närvarande.
Inge Dickens (ID)
Stenbrink (DS)
Ireén Lycken (IL)
Björn Martinsson (BM)
Tommy Gustavsson (TG)
Mats Kjellén (MK)
Gunnar Johanzon (GJ)
Karin Hedström (KH)
Gunilla Wilhelmsson (GW)

1.

Mötets öppnande.
Inge Dickens öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2.

Förslag till dagordning.
Dagordningen befanns vara riktig och godkändes.

3.

Val av två protokolljusterare.
Inge Dickens samt Ireén Lycken.

4.

Föregående mötesprotokoll.
Lästes igenom och lades till handlingarna.

5.

Rapporter från kom.
RST:
a)
Sydträff 16-17/10 på Solvalla. Inget deltagande från Ax, trots
ansträngningar inget ekipage, erbjudna deltagare återkom inte ens med svar
om de önskade deltaga. ATF delegater valde också att ställa in resan, en
gammal motion om böter, och ett i övrigt tunt program, gjorde att de valde
att stanna hemma.
b)
Det blev ingen nostalgikväll (endast 5st anmälda).
BTR:
a) BTR ordförandekonferens Siljaline 9-10/10, ID deltog.
ID sammanfattade vad som diskuterades på konferensen.
Statistik redovisning ifrån ST (B-licens minskning med 1000st).
Kostnadsutveckling för foder och resor rusar i höjden medans prispengar
står still. Arbeta vidare för lika premier A-B. Samla in alla sällskaps stadgar
och kostnadsredovisningar för analysering. Bromsa elittänkandet.
Nytt försäkringsbolag för BTR är Trygg Hansa.
Ny softshelljacka tas fram av BTR. Verksamhetsplan diskuterades.
b) BAS möte ID, KH deltog. Transporter/lastning farlig under tävlingsdagar.
Per-Arne vill ha listor för de som lånar gästboxar, problem med dålig
rengörning. Diskuterades ”personliga” boxar (fungerade inte förut då det
låste många boxar).
c) Provloppen på lördagar får hjälp av Maria Andersson under Oves
sjukfrånvaro.
Axevalla Ladies:
a) GW redogjorde för kursupplägg med ASVTs Anders Järnerot.
Det blir Exteriörkurs basic 5 steg (söndagar 14-17) start 14 november (min
10 deltagare). Mia på Travskolan har informerats och det var inga problem
att köra kurser.

6.

Garderoben.
Lista över personal till garderoben tävlingsdagar mellan 16.30 – 17.30
2/11-ID, 9/11-ID, 23/11-IL, 30/11-GW, 17/12-MK, 28/12-GJ.

7.

Höstens aktiviteter.
Kurs som redogjordes av GW tidigare.

8.

Inköp av inventarier.
Kyl och frys till klubbhuset max 10000kr.
Micro till hästägarrummet max 1000kr.

9.

Serier och B-lopp.
Björn Martinsson har gått igenom årets proppositioner och fram till september har
det endast körts fyra amatörlopp (tidigare har det körts mellan 15-20 lopp/år).
Vi kan således inte nyttja vår sponsor Ladugårdsinrede som skänkt ca 10000kr i
seriepriser och finalpris.
BM har frågat Benny Ternemar och han säger att anledningen till minskningen är att
montélopp tillkommit och att amatörer inte vill köra på lunchtrav (denna fråga har
ATF aldrig fått).
Dessutom är loppen lågklassiga och att det varit svårt att få hästar till seriefinalen
(ATF har påpekat att finalen bör köras under samma kalenderår, även lärlingarna har
haft svårt med att få finalhästar i januari).
Karin Hedström framförde att Ax borde köra B-lopp på lördagar som många andra
banor gör kontinuerligt. Man skall inte behöva åka 15 mil för att köra B-lopp och på
så sätt kanske ordna startmöjlighet till sin häst i ”vanliga” lopp.
Beslutades att ATF skickar ett protokollsutdrag av punkt 9 med följande budskap till
Travsällskapet.
Under 2011 återstartas Ladugårdsinredes serie (15-20 lopp inkl lunchtravdagar).
Öppen för alla men endast poäng till Ax kuskar som är medlemmar i ATF
(medlemsavgift skall vara betald från årets början).
Vid årets slut delas pris ut i serien (ingen final).
B-lopp planläggs under 2011, de skrivs ut och körs om minimum antal hästar
anmälts. Loppen kan köras istället för provlopp på lördagar.

10.

Övriga frågor.
a)
Boxkontroll görs av ID 30/10.
b)
Belysningsarbetet på unghästbanan har påbörjats.

11.

Ordförande tackade alla närvarande och avslutade mötet.

Axevalla Travbana 2010-10-18
Vid protokollet.
…………………………….…

Justerat.

Tommy Gustavsson

Justerat.

………………………………….
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Inge Dickens

Ireén Lycken

