Protokoll styrelsemöte
Axevalla Travförening 9 feb 2015
Plats:Amatörlokalen,
Närvarande,Gunnar Johanzon,Mats Kjellen,Linda Furåker,Hans Walker,Anders
Furåker,Ronny Andersson,Lenita Andersson,Frida Lagerin,Lennart Svensson

§ 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
Linda Furåker valdes.

§4 Föregående möte protokoll
Godkändes o justerades
§5 Skrivelser
Gunnar: Skrivelse från Axevalla ponnytravklubb som tackat för ATF:s
sponsring vid deras ponnytravdag.
Hans:Skrivelse och informationsblad har inkommit från Trygg Hansa
angående B-tränarförsäkring 2015.Informationsblad kommer att
finnas tillgängligt vid årsmötet.
§7 Rapporter
Gunnar: Rapport från möte med travsällskapet;Axevalla har störst
publikökning bland landets travbanor.
;Ekonomiskt resultat 2014 plus 550 000.
;strategimöte satsning på ungdomar

Gunnar:-har informerat om ATF för Club Axevalla vid deras årsmöte.
-Frågan om rabatterad licens för ungdomar under 25 år har tagits upp
med Benny T
-Annons om ATF:s årsmöte läggs ut i 2 travprogram i februari
-Gunnar hade öppet fiket i amatörlokalen vid senaste provloppsdagen
med god omsättning

Mats:
-Punsch och ärtor serverades i hästägarrummet under V75 dagen-Banmöte,trasiga lampor unghästbanan(Gunnar kollar av med Benny)
-Värmestuga är införskaffad av travsällskapet för uppställning bakom
E Sandins Stall
-Klagomål på att varmvattnet tar slut vid de sista loppen på
tävlingsdagar.
Lenita:
Lenita rapporterade att hon besökt Berit som drabbats av
sjukdom.Styrelsen beslutade att översända en gåva till Berit.Lenita har
tagit hand om Berits häst tillsvidare.
§7 Travgalan 14 feb
-ATF har inga förpliktelser
§8 Aktiviteter
Linda: Föredrag foder plus hästförsäkring planeras Ti 14 april kl 18:00
Anmälan till Linda max 40 deltagare,Medlemmar gratis,.100 kr för ej
medlemmar
Gunnar: Loppis travprylar planeras vid breddtrav 29 aug.
§9 Medlemsinbetalningar
Gunnar:167 av 230 plus 10 nya har betalt för 2015.
ATF:s styrelse försöker värva nya medlemmar under vårens
provloppsdagar.
§10 Nya frågor.
Ronny:
-Frågan om Sten Wallins avgift under stochampionatshelgen tas upp
med Benny.

-Reservnyckel till amatörlokalen har återfunnits och kommer att
lämnas till Gunnar Karlsson.
-Återigen problem med hundar på och invid rakbanan som skrämmer
tränande hästar.
-Två nya kuskar vid senaste provloppslördagen.
§11 Nästa möte
Må 9 mars 18:30
§12 Avslutning
Gunnar tackade alla för visat intresse och avslutade mötet.
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