Protokoll styrelsemöte
Axevalla Travförening 4 sept 2017
Plats:Amatörlokalen,
Närvarande,Gunnar Johanzon,Hans Walker,Gunnar Carlsson,Anders Furåker,Linda
Furåker,Ronny Andreasson,Emma Möller.

§ 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
Emma Möller valdes

§4 Föregående möte protokoll
Godkändes o justerades.

§5 Rapporter
GJ;
Rapport från ordf.möte Travhästägarföreningen;
-Mötet avsåg att försöka förena samtliga hästägarföreningar igen.
Tyvärr meddelade Mantorp(Östergötlands hästägarförening) att även
de avser att lämna Travhästägarföreningen.
Sydkampen flyttades därav till Åby med kort varsel.
Arbetet med att förena samtliga föreningar fortsätter med nytt möte i
samband med Sydkampen på Åby.

-Prispengar Pokalåret nästa år; min 25000 i första pris samt startbidrag
500 kr till samtliga startande hästar.
GJ;
-Rapporterade från Travsällskapets styrelsemöte.
GJ;
-Rapporterade att han tillsammans med Emma bonat golvet i
amatörlokalen. Styrelsen riktar ett stort tack till Ove o Lotta Ousbäck
som ställde tillbaks alla möbler i lokalen.
GC;
-Sjukvårdsmaterial finns i lokaler vid infarten till travbanan.
Bår o filtar kommer att finnas i värmestugan.
-Nya öppettider på banan kommer att läggas ut på Axevallatravets
hemsida.
.
HW;
-Problemet att varmvattnet i amatörlokalen ej räcker till i samband
med stortrav kan lösas genom omkoppling av beredaren till trefas.
Styrelsen beslöt att göra detta.
§6 Btr angående provlopp
GC;
--Diskussionen angående avgift/medlemskap för deltagare i
provloppen som ej är medlemmar i ATF fortsätter.
§7 Sydträffen
GJ;
-Inbjudan till Sydträffen den 14 okt på Åby har inkommit.
Styrelsen beslöt att Gunnar Johanzon deltar.

§8 Aktiviteter
GJ:
-Derbyresan genomförd enligt plan med 42 st deltagare, vilka var
mycket nöjda med arrangemanget. Reportage kommer på hemsidan.
-Har pratat med Sofia Aronsson som är positiv till att hålla ett
föredrag för ATF. Återkommer med datum för arrangemanget.
Emma;
-Föredrag/temakväll med Nick planeras i Februari.
§9 Medlemsinbetalningar
GJ;
-252 betalande medlemmar, saknas ett fåtal inbetalningar.
§10 Nya Frågor
Ronny;
-Frågor angående provloppsgenomförande vid Hästivalen, nycklar
mm
Gunnar C kollar upp detta med Per-Arne.
Emma;
-Emma jobbar med att medlemmar i ATF skall få rabatt på Svelands
hästförsäkring.
Gunnar C;
-Distans för 2-åringsprovloppen kommer att ändras till 2140 m samt
idealtid ca 1,35 under premieloppsperioden.

§11 Nästa möte
-Må 2 Okt amatörlokalen

§12 Avslutning
Gunnar avslutade mötet
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