Axevalla Trav Förening Årsmötesprotokoll
24 mars 2014
§1 Sammanträdets öppnande
-Inge Dickens hälsade medlemmarna samt gästande Benny Ternemar
öppnade årsmötet.

välkomna och

§2 Parentation
-En tyst minut hölls för under verksamhetsåret bortgångna medlemmar

§3 Godkännande av dagordningen
-Dagordningen godkändes

§4 Val av ordförande för mötet
-Inge Dickens valdes

§5 Val av sekreterare för mötet
-Hans Walker valdes

§6 Val av 2 medlemmar att jämte ordföranden justera protokollet tillika fungera som
rösträknare.
-Annika Walker o Bo Larsson valdes

§7 Information från Västergötlands Travsällskap
Benny Ternemar föredrog utdrag av verksamheten för 2014:
-Spelet har gått bra på Axevalla +6,5 %
-Stochampionatet;Kickoff flyttas från Stadt till Axevalla,Ny mobilmast kommer att sättas
upp för att mobiltelefoner skall fungera bättre

-Axevalla Oldies kommer att köras i samband med Rockabillyfestivalen,lopp med
inbjudna kuskar från 70-80-talet
-Axevallas travprogram kommer att se likadant som förut förutom vid lunchtrav då
enklare program kommer att tryckas.
-Besparingskrav på 2,8 miljonerär budgeterat i form av; Mindre utskick av
program,personalminskning,mindre tävlingsdagar=mindre prispengar mindre
poliskostnader.
-Anläggningsundersökning med krav på åtgärder från ST.;Totalt investeringsbehov ca
40 milj
Bl.a Röda ladan,stall 25 o 26 bör rivas,stallfik o inskrivning rivs o flyttas närmare
banan,sittplatsläktare bör rivas,ny banbelysning,nytt golv nya stolar i
restaurang,uppgradering av maskinpark,banomläggning.

§8 Fastställande av röstlängd.
- Röstlängden 39 st medlemmar närvarande fastställdes.

§9 Fråga om kallelsen till årsmötet skett i behörig ordning
-Godkändes av mötet

§10 Föredragande av verksamhetsberättelse
- Gunnar Johanzon föredrog verksamhetsberättelsen

§11 Föredragande av revisorernas berättelse.
-Mats Nilsson föredrog revisionsberättelsen

§12 Fastställande av resultat och balansräkning.
-Resultat och balansräkningen fastställdes

§13

Frågan om ansvarsfrihet för förvaltningen.

-Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen

§14 Fastställande av ersättningar
-Reskostnader med 18,50 kr mil fastställdes

§15 Val av

styrelse

a)Ordf för 1 år
-Gunnar Johanzon valdes
b)Styrelsledamöter för 2 år 2st.
-Lenita Andersson o Mats Kjellen valdes
c)Suppleanter för 1 år 3st.
-Lennart Svensson,Anders Furåker o Karin Hedström valdes

§16 Val av

revisor för 2 år

- Mats Nilsson valdes

§17 Val av 1 revisorssuppleant för 1 år
-Lars-Erik Prytz valdes

§18 Val av valberedning för ett år
-Tomas Widell,Ove Ousbäck,Göte Lindqvist valdes med Tomas som sammankallande.

§19 Val av B-tränarsektion för 1 år
-Linda Furåker,Mats Kjellen,Ronny Andersson o Frida Lagerin valdes med Linda som
sammankallande

§20 Val av Hästägarsektion för 1 år
-Gunnar Johanzon,Lenita Andersson,Berit Johansson och Lennart Svensson valdes
med Gunnar som sammankallande.

§21 Val av Damsektion för 1 år

-Mötet beslöt att lägga damsektionen vilande tillsvidare

§22 Fastställande av medlemsavgiften för 2015
-Oförändrad 300 kr

§23 Från styrelsen hänskjutna frågor(Hästägarpokalen)
-Mats Kjellen föredrog 2 förslag angående regler för Hästägarpokalen.
Förslag 1 :Enligt gamla regler,pokalen behålls efter 3 inteckningar från samma
hästägare.
Förslag2: Vinnande hästägare får en mindre pokal samt en inskription i hästägarpokalen
som skall vara ständigt vandrande och behålls av ATF samt förvaras på Axevallas
sekreteriat.
-Förslag 2 antogs av årsmötet

§24.Behandling av inkomna motioner
-Inga motioner fanns att behandla

§25 Övriga frågor
-Inge Dickens informerade om att inbjudan till studiebesök på Bjertorp travanläggning
kommer under året.
-Dag Stenbrink informerade om bildandet av ATF då sammanslagning av B-tränar o
Hästägarförenng skedde,för idag 10 år sedan.
Dag informerade också om RST samarbete med If försäkringsbolag som kan ge
föreningen ett bidrag på 100 kr/försäkrad häst.
-Linda Furåker informerade att hon skall gå en två-årig hästterapeututbildning och
behöver ett 50-tal hästar att kostnadsfritt utföra praktik på.
-Ronny Andersson framförde önskemål om att travsällskapet skulle ha en grupp som
hjälper till då aktiva råkar ut för olyckshändelser.Då han av egen erfarenhet upplevt
svårigheten med försäkringsfrågor mm när man ligger på sjukhus o är nedsatt både
fysiskt o psykiskt.Även för ATF:s Styrelse är detta en fråga att tänka på inför framtida
liknande händelser
-Jens Laursen informerade om att "Jänkarvagn" finns att låna utan kostnad i Jens o
Katarinas stall.

-Lenita Andersson o Mats Kjellen delade ut pris till Årets Hästägare:Ferry Fridolfsson
-Karin Hedström avtackades efter hennes mångåriga arbete med ATF:s Provlopp
-Avgående Ordföranden Inge Dickens avtackades efter 6 år som ATF:s ordförande

§26 Avslutning
-Inge Dickens tackade medlemmarna och avslutade mötet
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