Protokoll styrelsemöte
Axevalla Travförening 7 aug 2017
Plats:Amatörlokalen,
Närvarande,Gunnar Johanzon,Hans Walker,Gunnar Carlsson,Anders Furåker,Linda
Furåker,Ronny Andreasson,Emma Möller,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
Emma Möller valdes

§4 Föregående möte protokoll
Godkändes o justerades.

§5 Rapporter
GJ;
-Derbyresan;42 st anmälda
-Varmvattenberedaren i amatörlokalen utbytt enligt
styrelsebeslut;Kostnad 10 000 kr
-Nya blommor i blomlådor på amatörlokalens altan inköpta för 600 kr

§6 Inbjudan Travhästägarna Ordf.träff
GJ:Injudan till ordf.träff 16 aug Stockholm.Även Solvalla o Eskilstuna
är inbjudna.Gunnar Johansson åker på detta möte.
§7 Aktivitetsbidrag BTR
GJ:-ATF har fått 5000 kr i aktivitetsbidrag från BTR
§8 Aktiviteter Loppis mm
GJ:
-Styrelsen beslöt att lägga ned loppisen nästa år på grund av mycket
dåligt deltagande,vilket gör att föreningen går back på arrangemanget.
GC:
-Tomas Dahlborg(travtränarföreningen) har inkommit med förslag på
femkamp i samarbete med ATF.
GJ:
-Skall ta kontakt med Sofia Aronsson angående föredrag i oktober.
§9 Medlemsinbetalningar
GJ; -227 st gamla medlemmar samt 25 nya har betalt 2017.(totalt 252
st)

§10 Nya Frågor
GJ:
-Städdag ti 8 aug i amatörlokalen.Golvet kommer att bonas genom
Gunnar J:s o Emmas försorg.

Mats K:
-Förslag att deltagare i provlopp skall vara medlemmar i ATF
alternativt betala en avgift.Styrelsen beslöt att B-tränarkommitten
diskuterar saken och kommer in med ett genomarbetat förslag till
styrelsens nästa möte.
Ronny A: Fråga angående Sommarlandsbiljetter i samband med
stochampionatet.Svar Gunnar J;Lämnas inga ut enligt Benny
Ternemar.
Emma;
-Har Bjertorps trav varit i kontakt med ATF angående deras arr av
provlopp? Svar Gunnar C;Ja,dialog har förts.
Gunnar C;
-Sjukvård i samband med provlopp? Mats kollar upp vid nästa
banmöte-Markis till köket är på gång.
-Omsättning i amatörfiket under Stochampionatshelgen uppgick till
20000 kr.
-Anders Ek har skänkt en tavla till ATF med motiv från Axevallas
startår.
Hans W;
-En miljögrupp med representanter från Axevallas samtliga föreningar
mm kommer att bildas på Axevalla.Mats Kjellen kollar upp detta vid
nästa banmöte samt förslag på representant från ATF tas upp vid nästa
styrelsemöte.

§11 Nästa möte
-Må 4 sept amatörlokalen

§12 Avslutning
Gunnar avslutade mötet
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