Protokoll styrelsemöte
Axevalla Travförening 16 maj 2017
Plats:Amatörlokalen,
Närvarande,Gunnar Johanzon,Mats Kjellen,Hans Walker,Gunnar Carlsson,Anders
Furåker,Ronny Andreasson.

§ 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

§4 Föregående möte protokoll
Godkändes o justerades.

§5 Rapporter,årsmöten mm
Ronny;
Ronny o Emma har närvarat vid BTR:s årsstämma på Åby.
-Medhjälparförsäkring antagen fr.o.m. 1 maj 2017(BTR betalar denna
i år) Ny upphandling fr.o.m. 1/1 2018 troligen kommer den att ingå i
den ordinarie grundförsäkringen utan extra kostnad.
-Verksamhetskonferens kommer även i år att hållas under aug på
finlandsfärjan till Åland

-Emma Möller blev invald i BTR:s styrelse som ord ledamot.
Gunnar J
Rapporterade från travsällskapets årsmöte.
-Likvärdig information som vid vårt årsmöte
Rapport från RST:s årsmöte;
-Jobbar för minst 25000 kr i förstapris i samtliga travlopp
(Inga snålskalor)
-Emotsätter sig höjningar i storloppen då detta drabbar sänkningar av
vardagstravets prissummor.
-Mer pengar till vardagstravet
-Eskilstunas utträde ur RST beror på att de ej anser att RST arbetar
med rätt frågor.
-RST byter namn till ”Travhästägarna”
-Ny ordförande;Anders Johnsson från Romme
Gunnar J;
-Pratat med den nye krögaren angående rabatt för ATF:s medlemmar.
Beslut kommer att tas senare av densamme.
-ATF har fått 7200 kr från Folksam för försäkrade hästar inom
regionen. Detta avtal upphör fr.o.m. årsskiftet.
Mats;
Rapport från banmöte
-Rickard o Kristoffer är ansvariga för skötsel av banorna
-Boxar längst ner mot långsanbanan kommer att rengöras oftare.
-2 duschspiltor är renoverade

§6 Ekonomisk rapport
Gunnar J;
-Föreningen har 375 000 kr i kapital
§7 Kapitalplacering
Gunnar J:
-Kapitalet placerat till 0,22 % ränta 6 mån framåt.
Placeringen godkändes av styrelsen.
§8 Aktiviteter
Loppis 11 juni
-Gunnar J har lämnat reklam för denna i Herrljunga o Tidaholm.
Derby resan
Gunnar J håller i årets arrangemang.
Kostnad 1900 kr med enkelrum,2500 enkelrum.
Förslag att lämna 200 kr rabatt på priset för medlemmar i ATF.
Styrelsen beslöt enligt förslaget.
§9 Medlemsinbetalningar
Gunnar J;
-220 gamla plus 18 nya har betalt för året (tot 238)
-Förslag på ny skrivelse till medlemmar som ej betalt föredrogs.
Styrelsen beslöt att skicka ut denna.

§10 Nya frågor
Hans W;
-Fråga om inköp av bättre utrustning för filmning av
provloppen,Kostnad ca 5000 kr.Styrelsen beslöt att detta skall göras.
Gunnar C;
-Altanen vid amatörlokalen behöver oljas, Gunnar o Ove fixar detta
vid tillfälle.
-Ändring av provloppsdatum har gjorts på gr av andra arrangemang på
banan.Info läggs ut på hemsidan och i travprogrammet,
-Thomas Fredriksson hjälper till vid provloppen.
-Utvärdering av fri fart sista 500 i 25-loppet kommer att ske.
Mats;
-Fråga angående om hundar får vistas i amatörlokalen.
Ok under ordnade former vintertid.
- Karl Alexandersson kommer att inbjudas till en provloppslördag
§11 Nästa möte
To 8 juni 18:30 Amatörlokalen

§12 Avslutning
Gunnar J avslutade mötet
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