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Styrelsemöte vid Axevalla Travbana 2011-12-08
Inge Dickens (ID)
Ireén Lycken (IL)
Tommy Gustavsson (TG)
Mats Kjellén (MK)

Närvarande.
Gunnar Johanzon (GJ)
Karin Hedström (KH)
Hans Walker (HW)
Dag Stenbrink (DS)

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 Karin Hedström.

4.

Föregående mötesprotokoll.
Lästes igenom och lades till handlingarna.

5.

Rapporter/skrivelser.
a)
Husaby, besök blir15/12.
b)
Hästägarsektionen bjöd på mat i hästägarrummet UU, AM, MK.

6.

Inför årsmötet datum lokal.
Årsmöte hålls 19/3 kl 18.00 i Klubbhuset.
Underlag tas fram, kallelse i betalningsutskick.

7.

Hemsidan/Var är protokollen.
TK kunde inte närvara idag, TG mailar om protokoll.

8.

Dam SM 2012 Rapport.
Arbete pågår.

9.

Syd träffen 2012 Axevallas tur, vad kan vi förbereda rapport.
INFO vid ATF:s styrelsemöte 20111208 från Hästägaresektionen.
Vid Sydträffen i Eskilstuna bestämde RST att vi även 2012 kör travloppet
”Sydkampen”.
Eventuellt med något förändrad proposition.
Sydkampen 2012 skall arrangeras av Axevalla.
Vi har beslutat att detta sker lörd./söndag 23-24 september, då vi har tävlingar
på söndagen.
Föreslår att vi gör denna dag till en riktigt bra ” HÄSTÄGAREDAG”
Bl. a bör vi då köra ”Hästägarepokalen.”
Detaljplanering bör vi göra under febr./mars och då utse en arbetsgrupp för
evenemanget.
Medlemsvärvning.
Jag har från sekretariatet fått fram adressetiketter på samtliga hästägare som
har hästar i träning vid banan. Anser att vi skickar en skrivelse med
inbetalningskort till alla hästägare som ännu inte är medlemmar hos oss.
Detta arbete kan naturligtvis göras i samband med utsändande av de vanliga
inbetalningskorten.
Besluta om NÄR.
LERDALA 20111205
Dag Stenbrink

10.

Övriga frågor.
a)
Protokollsutdrag (original) på konstituering till GJ för bankkonto.
b)
Provloppsreferent, ersättare söks.
c)
Presentkort till Ulla-Britt och Kerstin för deras Café engagemang.
d)
Offert på 10 st bords tv, TG.
e)
Boxhyra tävling, ID diskuterar med Benny Ternemar.

11.

Avslutning
Nästa möte 13/2 kl 18.30
Ordförande tackade alla närvarande och avslutade mötet.
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