Protokoll styrelsemöte
Axevalla Travförening 6 nov 2017
Plats: Amatörlokalen,
Närvarande, Gunnar Johanzon, Hans Walker, Mats Kjellen, Anders Furåker, Linda Furåker,
Caroline Fagerberg Axelsson.

§ 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
Caroline Fagerberg Axelsson valdes

§4 Föregående möte protokoll
Godkändes o justerades.
§5 Rapporter, Sydträffen mm
GJ;Rapport från Sydträffen på Åby (Travhästägarna)
-Bra möte, 21 st. närvarade från samtliga banor utom de 3 som utträtt
ur RST.
Hans Ljungkvist närvarade och berättade om ST:s Satsning på
pokalåret 2018.
Föreningen arbetar på att få till en halvtidstjänst för administration
mm, samt att försöka sänka medlemsavgiften.
Åbys VD PJ Lundberg informerade om bygge av mässanläggning
samt Hotell på anläggningen. Åby har även en höjning av
publiksiffran med 5 % 2017.
Studiebesök på Robert Bergs travanläggning i Horred för deltagarna.

GJ; Rapporterade från travsällskapets möte.
Mats K; Rapport från ban-möte.
-Ny rakbana planeras
-Sandbanans mittdelning har markerats med sandkant.
-Avståndsmarkeringarna har återuppsatts på rakbanans retursträcka.
-Nya veterinärkliniken fungerar bra, utbyggnad planeras.
-Utbyggnad av kör/ridhallen planeras.
§6 Btr angående provlopp
-Styrelsens förslag: För häst i B-träning utgår en avgift på 100 kr per
provloppstillfälle fr.o.m. jan 2018.Alternativt bli medlem i ATF för
300 Kr/år. För medlemmar i ATF utgår ingen avgift.
Styrelsen beslöt enligt förslaget.
§7 Placering bank
GJ; Omplacering av kapital 260 000 kr till 0,15 % ränta från 25/10 o 6
mån framåt.
Styrelsen godkände placeringen
§8 Aktiviteter , Hästägarpokalen mm
GJ:
-Hästägarpokalen 18 nov. Allt är klart men Gunnar kan ej medverka,
Mats Kjellen o Hans Walker hjälps åt med arrangemanget.
-För att höja statusen på loppet har styrelsen genom telefonmöte i
oktober beslutat att skjuta till 20 000 kr från ATF så att förstapriset
uppgår till 50 000 kr.
-To 19/10 föredrag med Sofia Aronsson i amatörlokalen genomfördes.
Reportage finns på hemsidan.

MK; -Eventuell visning av filmen Tarok för ATF. Mats o Jens
Laursen undersöker möjligheten att anordna detta.
§9 Redovisning Derbyresan
GJ; Redovisning av derbyresan föredrogs för styrelsen.
överskott 345 kr,
Styrelsen godkände redovisningen.
§10 Extra stämma Travhästägarna
GJ;
-Extra stämma kommer att hållas den 16 dec på Solvalla.
Styrelsen beslöt att Gunnar J företräder ATF vid denna.
§11 Nya Frågor
GJ;
-Förslag till informationsbrev om ATF:s verksamhet som skickas ut
till medlemmarna i samband med medlemsavgifter för 2018.
Styrelsen godkände förslaget.
-Julbord för medlemmar som hjälpt till i amatörfiket kommer att
anordnas må 11 nov 18:30. Styrelsen samlas vid 17:30 för
iordningställande av lokalen
GC;
-Förslag provloppsdagar 2018 framtagna.
-Bemanningslista amatörfiket framtagen för ifyllnad inför 2018.
-Förslag att fikakupong framtages för B-tränade starthästar vid
tävlingsdagar. Gunnar C kollar vidare i frågan.

-Julbord på Restauranten för provloppspersonal (8 st.) , Gunnar J
beställer detta.
MK;
-Önskemål om kaffeautomat i värmestugan.
Styrelsen bordlade frågan då varmvattenkokare o pulverkaffe redan
finns, samt att vattenanslutning till automat saknas.
Nya frågor från medlemmar för Mats att ta upp vid nästa ban-möte;
-Skylt för körriktning på unghästbanan svårtydd i mörker, bör ur
säkerhetsynpunkt flyttas så att den blir belyst.
-Finns det någon borstmaskin på anläggningen? , om så är fallet kan
man ha som rutin att stallbacken samt spol-platsen för sulkys rengörs
en gång per vecka?
-Vem ansvarar för tömning av soptunnor på stallbacken samt utanför
amatörlokalen?
-Kan användningstider i Körhallen utökas för medlemmar i ATF?
HW;
-Angående höjning av prispengar med 25 % inför Pokalåret 2018 är
P21 o breddlopp undantagna. Dessa 25 % är ju momspengar som ST
betalat in till Staten istället för till hästägarna.
Varför skall det då inte även gälla dessa lopp.
Styrelsen beslöt att kolla upp frågan gentemot BTR genom
Hans/Emma samt RST genom Gunnar J.

§12 Nästa möte
-Må 11 dec 17:30

§13 Avslutning
Gunnar J avslutade mötet
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