Protokoll styrelsemöte
Axevalla Travförening 10 nov 2014
Plats:Amatörlokalen,
Närvarande,Gunnar Johanzon,Mats Kjellen,Linda Furåker,IreenLycken,Hans Walker,Anders
Furåker,Ronny Andersson,Berit Johansson,Lenita Andersson

§ 1 Mötets öppnande
Gunnar hälsade alla välkomna och öppnade mötet

§ 2 Godkännande av dagordning
Godkändes

§3 Val av protokollsjusterare att jämte ordföranden justera
dagens protokoll
Lenita Andersson valdes.

§4 Föregående möte protokoll
Godkändes
§ 5 Verksamhetsplan för 2015
Gunnar redovisade förslag till verksamhetsplan för 2015 som efter
smärre korrigeringar godkändes av styrelsen,samt skall läggas ut på
hemsidan.
§6 Skrivelser
Gunnar redogjorde för vår begäran om återbetalning medlemsavgifter
till RST.Enligt protokoll från senaste styrelsemöte på RST avslogs vår
begäran.ATF kommer att överklaga detta beslut.

§7 Rapporter
Gunnar o Mats rapporterade från sydträffen på Jägersro.
Punkter som togs upp:
-RST arbetar för att kostnader som debiteras från A-tränare vad avser
veterinär,transport,traktamenten skall faktureras separat samt
specificeras på ett bättre sätt,vilket borde ge besparingar för
hästägarna.
-Solvallas hästägarförening agerande angående bojkott av tävlingar
diskuterades flitigt.
-630 tävlingsdagar bär sina kostnader
230 tävlingsdagar bär ej sina kostnader
-Folksam informerade ang deras rabatt hästförsäkring(100kr) som
medlem i RST.
-Jägersros häst vann Sydträffen
Linda: rapport från möte B-tränarsektionen
-Planering provloppsdagar pågår.Jan –mars klar.
Styrelsen beslöt att vi planerar 3-månaders perioder då Benny ej har
klart vilka dagar anläggningen är uthyrd vår, sommar,höst.
-Kuskmatch Bornholm alternativt annan bana i Danmark
planeras,förslag 29 aug.
-Efter diskussion med travsällskapet får medlemmar i ATF som betalt
anläggningsavgift tillgång till körhallen Söndagar mellan kl 15-18 om
den ej är uthyrd till annat arrangemang

Gunnar:
-Rapporterade att han fixat ingravering av årets vinnare av
hästägarpokalen i densamma.

--Har pratat med Bibi på stallcafet o bestämt i bästa samförstånd att vi
ej kommer att ha öppet servering amatörlokalen Lördagar då stallfiket
håller öppet.
-Rapporterade att Karin vill lämna sin plats i bankommitten,styrelsen
beslöt att Mats Kjellen går in i stället.
-Gunnar föreslog att våra medlemmar som hjälper till med provloppen
bjuds på julbord den 12 dec.(Ronny Andersson,Gunnar Carlsson,Karl
Persson,Roger Skoglund och Tomas Widell)
Styrelsen biföll förslaget.
§8 Kapitalplacering
-Gunnar rapporterade att 260000 kr på fasträntekonto till 1,4% ränta i
6mån nu löpt ut.Omplaceras 6 mån till 1% ränta enligt styrelsens
beslut
§9 Medlemsregister,Kontaktperson
Styrelsen valde Gunnar som kontaktperson mot RST angående
medlemsregister.
Styrelsen biföll Lindas förslag till numrering av medlemmar för
enklare administration.
§10 Redovisning derbyresan
Gunnar redivisade resultatet från derbyresan;Gav ett överskott på
8949 kr
§11 Medlemsvärvning
Gunnar lade fram förslag på informationsbrev om ATF som planeras
att skickas ut i samband med inbetalningskort för 2015.
Styrelsen godkände förslaget samt beslöt även att skicka ut detta till
gamla medlemmar.

§12 Nya frågor
Gunnar:
-Rapport från möte travsällskapet,39 tävlingsdagar 2015,spelet har
ökat 5,5 %(mest i Sverige)
Berit:
-Hade frågor angående banunderhåll vintertid,Mats tar med sig frågan
till nästa banmöteLinda:
-Förslag på föredrag om foderstater till häst,kostnad 500 kr plus
reskostnader för föredragshållaren.Styrelsen biföll förslaget.
Anders:
-Har fått diverse frågor från skattemyndigheten angående sin
näringsverksamhet med travhästar.
Hans kollar med BTR om det finns någon expert på dessa frågor inom
riksförbundet.
Ronny:
-Har skaffat en ny sponsor: Barcelona Pizzeria Axvall
§13 Nästa möte
Måndag den 8 dec kl 18:30
§14 Avslutning
Gunnar avslutade mötet
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