Protokoll styrelsemöte
Axevalla Travförening 9 Nov 2015
Plats:Amatörlokalen,
Närvarande,Gunnar Johanzon,Hans Walker,Gunnar Carlsson,Anders Furåker,Lenita
Andersson,Linda Furåker,Mats Kjellen.

§ 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
Gunnar Carlsson valdes

§4 Föregående möte protokoll
Godkändes o justerades
§5 Skrivelser
Gunnar J:
Informerade från möte med Travsällskapet.;
-Byte av stalldörrar pågår.
-Två nyanställda för skötsel av anläggningen;Christer Karlberg o
Christer Larsson
Nyhetsbrev från BTR har utskickats;
-Nyhet ;Förnyelse av b-tränarlicens för 2016 skall göras via ST:s
hemsida.

§6 Rapporter
Gunnar J;
-Del av föreningens kapital(260000 kr) är omplacerat i 6 mån till
0,52% ränta(löptid till 14/4 2016)
-Ventilation i amatörlokalen skall lagas,fel på elstyrning.Ove Ousbäck
håller i detta.
-Lars Ågren har rapporterat problem med personer som tränar hästar
på banan utan att ha erlagt anläggningsavgift.
Styrelsen kommer att arbeta med frågan i samarbete med
travsällskapet.
Mats Kjellen;
Rapport från banmöte 28/10
-Ny sandbana planeras att anläggas.
-Islandshästbana kommer att anläggas på travbanans innerplan.
-Städning av värmestugan kommer att genomföras av travsällskapet i
samband med tävling.
-Per-Arne skall fixa en permanent anslutning av tvättbänken.
-Skrotning av ej uppmärkta vagnar kommer att genomföras.Vagnarna
ställs undan tillsvidare.

§7 Verksamhetsplan 2016
Gunnar J;
Lämnade förslag på verksamhetsplan för 2016Styrelsen godtog förslaget.
§8 Aktiviteter
Gunnar J;
Vid aktiviteten medlemsmiddag under travtävlingarna och
Hästägarpokalen,anslöt sig 9 nya medlemmar till ATF

§9 Nya frågor
Gunnar J;
-Förslag att överlämna Julgåvor till personalen i amatör-o
hästägarlokalen.Styrelsen beslöt enligt förslaget .Gunnar J ordnar
detta.
-Förslag att bjuda provloppspersonal på Julbord;Ronny
A,Roger,Thomas,Calle och Gunnar C.Ti 8/12.
Gunnar C ordnar med inbjudan,Gunnar J bokar bord.
Styrelsen beslöt enligt förslaget.
-Julmat till styrelsen ordnar Gunnar J vid nästa styrelsemöte.
-Kerstin har bestämt sig för att sluta sköta amatörfiket under 2015.
Kerstin kommer att avtackas Ti 12 januari i samband med
travtävlingarna denna dag.Gunnar J kommer att skicka ut information
i samband med medlemsutskicket för 2016.
-Öppethållande för resten av året sköts av Lina Kjellen,Lotta
Ousbäck,Gunnar C,och Gunnar J.
För att verksamheten skall fungera under 2016 föreslog styrelsen att
försöka bilda en Kafékommitte.
Gunnar C;
-Gunnar lämnade ett förslag på nya propositioner till våra provlopp
som diskuterades.Styrelsen beslöt att hänskjuta frågan till Btränarsektionen för beslut.
-Låda i värmestugan för kvarglömda effekter behövs.Lenita inköper
en plastback för ändamålet.
-Pris på korv med bröd i värmestugan höjs till 15 kr.

§10 Nästa möte
-Må 14 dec

§11 Avslutning
Gunnar avslutade mötet
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