Protokoll styrelsemöte
Axevalla Travförening 4 April 2016
Plats:Amatörlokalen,
Närvarande,Gunnar Johanzon,Mats Kjellen,Hans Walker,Emma Möller,Ronny
Andersson,Gunnar Carlsson,Linda Furåker,Anders Furåker,Karin Hedström,Caroline
Axelsson Fagerberg.

§ 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 Val av vice ordf.
Mats Kjellen valdes
§6 Val av vice sekreterare
Linda Furåker valdes
§7 Val av firmatecknare

§8 Val av adjungerad till travsällskapet
Gunnar Johanzon valdes
§9 Val av attestberättigad
Hans Walker valdes
§10 Val av ledamot till bankommitten
Mats Kjellen valdes
§11 Skrivelser
Gunnar J:
-Skattemyndigheten har beviljat ATF befrielse från att lämna in
skattedeklaration fram till o med år 2019.
-Skrivelse med rapport från Axevalla travsällskap har inkommit,bl.a
,Stallrenovering har inletts av Calles Bygg,Dokumentärfilm om travet
har börjat spelats in,tältet i första sväng kommer att sättas upp redan
till olympiatravet.
-Möte projekt Pegasus den 13 april,sista anmälan 7 april.
Styrelsen utsåg Emma Möller att representera ATF vid mötet.
-Valberedningens förslag till Axevalla travsällskaps styrelse har
inkommit
-Kallelse till BTR:s Årsmöte Lö 30 april kl 10:00.ATF har 3 mandat.
Styrelsen utsåg Gunnar J,Ronny och Mats till delegater.
-Kallelse till RST:s årsmöte har inkommit.ATF har ett mandat.
Styrelsen utsåg Gunnar J o Karin som deltagare.Tid To 28 april.
-Lista på vilka som betalt anläggningsavgift har inkommit från Lars
Ågren.Kommer att anslås vid värmestugan o inskrivningen.

§12 Rapporter
Gunnar J:
-Rapport från möte med travsällskapet;
Ekonomi;överskott 740000kr
Bytet av boxdörrar i gäststallarna fortsätter.
Ombyggnad av hästägarrummet till elevrum inför skolstart till hösten
Publik liten ökning
Hallands djursjukhus tar över hästkliniken på travbanan,tillbygge av
operationsal skall göras.
-Gunilla Wilhelmsson söker personer som kan hjälpa till med
travskolan,ersättning utgår.
-209 medlemmar har betalt medlemsavgift plus 26 st nya.
-Ulla Ullberg önskar ett bidrag för att åka på damklubbsmöte i Umeå.
Kostnad ca 3800kr,Travsällskapet bidrar med 2000 kr
Styrelsen beslöt att bistå med 1800 kr från ATF,under förutsättning
att klubben får en rapport från mötet.
-ATF har uppvaktat Benny Ternemar på hans 60-årsdag,kostnad
500kr
-ATF bistår medlemmar som önskar gå tappskokursen med 500 kr.

Mats Kjellen;
-Stora banan kommer att hållas stängd mellan 5 o 9 april
-Ytlagret på tävlingsbanan kommer att bytas ut
-Utbyte av 6st terassbord vid amatörlokalen behöver bytas ut.
Styrelsen beslöt att Mats håller i detta och att 25000 kr avsätts för
ändamålet.

§13 Årsmötesfrågor
-Rabatt för medlemmar på Restaurangen.
Gunnar J tar upp frågan med Ida

-Medlemmar bjuds på middag i samband med Hästägarpokalen.
Styrelsen avvaktar med beslut till senare tillfälle.

-Begäran om att oplacerad häst tränad av medlemmar i ATF skall
slippa betala boxavgift i samtliga lopp på Axevalla.Benny har tagit
upp frågan i travsällskapets styrelse,men något beslut har ej tagits.

§14 Aktiviteter
Mats Kjellen;
-Har varit i kontakt med Charlotta Lindgren angående
stretchningskurs,pris 2000 kr plus reskostnad.
Styrelsen beslöt att medlemmar får gå gratis samt ej medlemmar
betalar 100 kr,medlemmar har förtur.
Mats fixar datum för arrangemanget i maj månad.
-Har varit i kontakt med Sofia Aronsson som kostnadsfritt ställer upp
på ett föredrag om sin verksamhet.Planeras till hösten.

Linda;
-Tappskokursen planerad och utlagd på hemsidan(23-24 april)

Gunnar J;
-Har varit i kontakt ned Per Hedberg angående studiebesök på Stall
Palema.Planeras till Lö 17september.Endast för medlemmar.

-Bakluckeloppis planeras anordnas 3 juli.
Styrelsen beslöt att sätta ut annonser i lokaltidningar mm.

§15 Nya frågor
Gunnar J;
-Hästägarpokalen planeras till tävlingsdag Lö 19 nov.Ev rabatterat
pris på mat för medlemmar kommer att förhandlas med restaurangen.

-ATF har ombetts att servera korv med bröd till de 1000 första
besökarna vid V75 tävlingarna den 9 april.
Gunnar C,Emma Möller,Hans o Annika Walker håller i detta.

Gunnar C
-Bättre möbler som ger mer plats i värmestugan samt möbler på
utsidan behövs.
Gunnar o Mats kollar med Per Arne.

Mats Kjellen
-Parkering på anvisad plats måste ur säkerhetssynpunkt bli bättre.
Styrelsen beslöt att alla hjälper till med detta.

Emma Möller
-Informationsfolder för personer som genomgått travskolan behöver
tas fram så att intresset för en fortsättning inom travet bibehålls.
Gunnar J kollar om travsällskapet kan hjälpa till med detta.
-Rabatter för medlemmar på Hallands Djursjukhus?
Emma kollar upp detta.

Gunnar J
-Uppdatering på hemsidan angående styrelsen.
Hans ordnar detta.

§16 Nästa möte
Må 2 maj 18:30 Amatörlokalen

§17 Avslutning
Gunnar J avslutade mötet
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