Axevalla Trav Förening Årsmötesprotokoll
19 mars 2018
§1 Sammanträdets öppnande
-Gunnar Johanzon hälsade medlemmarna samt gästande Karl Alexandersson välkomna och
öppnade årsmötet.

§2 Parentation
-En tyst minut hölls för under året bortgångna medlemmar

§3 Godkännande av dagordningen
-Dagordningen godkändes

§4 Val av ordförande för mötet
-Gunnar Johanzon valdes

§5 Val av sekreterare för mötet
-Hans Walker valdes

§6 Val av 2 medlemmar att jämte ordföranden justera protokollet tillika fungera som
rösträknare.
-Bo Larsson o Ferry Fridolfsson valdes

§7 Information från Västergötlands Travsällskap
Karl Alexandersson informerade om verksamheten för 2018:
-Speedwaytävlingar kommer att anordnas även i år.
-Islandshästläger kommer att pågå veckan efter stochampionathelgen.
-42 st tävlingsdagar 2018
-Antalet aktiva minskar även i vår region, 50 st mindre reg hästar 2017, antalet licensierade
tränare minskat med 3st (övriga Sverige 218 st)
-Ny banbelysning är prioriterad 2018, stor investering ca 9 miljoner.
-Breddning av rakbanan är planerad så att området vid Campingen ej behöver användas.
-Regionen vill utöka sin verksamhet med nya stallar, nya hagar och egna lokaler, beslut
kommer att tas den 17 maj. Regionens travgymnasium planerar på ökning till 300 elever.

§8 Fastställande av röstlängd
-39 st medlemmar närvarade o röstlängden fastställdes.

§9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning
-Kallelsen godkändes

§10 Föredragande av verksamhetsberättelsen
-Gunnar föredrog verksamhetsberättelsen som godkändes

§11 Föredragande av revisorernas berättelse
-Mats Nilsson föredrog revisionsberättelsen som godkändes
§12 Fastställande av resultat och balansräkning
-Resultat och balansräkningen fastställdes

§13 Fråga om ansvarsfrihet för förvaltningen
-Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen.

§14 Fastställande av ev. ersättningar
-Reskostnader med 18,50/mil fastställdes

§15 Val av styrelse
a) Val av ordf. för ett år: Gunnar Johanzon valdes
b) Val av 3 styrelseledamöter för 2 år: Emma Möller, Mats Kjellen , och Gunnar
Carlsson valdes
c) Val av 3 styrelsesuppleanter för 1 år :
Caroline Fagerberg Axelsson, Ronny Andreazon och Marie Lang valdes

§16 Val av 1 revisor för 2 år
-Mats Nilsson valdes

§17 Val av 1 revisorssuppleant för 1 år
-Lars-Erik Prytz valdes

§18 Val av valberedning för 1 år (varav en sammankallande)
-Thomas Widell (sammankallande), Göte Lindqvist o Bo Larsson valdes

§19 Val av B-tränarsektion för 1 år (varav en sammankallande)
-Mats Kjellen (sammankallande), Linda Furåker, Ronny Andreasson, Gunnar Carlsson och
Emma Möller valdes.

§20 Val av Hästägarsektion för 1 år (varav en sammankallande)
- Gunnar Johanzon ( Sammankallande), , Maria Lang o Anders Furåker valdes.

§21 Val av Damsektion för 1 år
-Mötet beslöt att Damsektionen läggs vilande för 2018

§22 Fastställande av medlemsavgift för 2019
-Medlemsavgiften 300 kr fastställdes

§23 Från Styrelsen hänskjutna frågor
Årets hästägare (2017);
-En enig styrelse har utsett årets hästägare till Morgan Wilhelmsson.
Gunnar förärade Morgan med blommor och pristallrik.

§24 Behandling av ev. inkomna motioner i laga tid
-Inga motioner har inkommit

§25 Avslutning
-Gunnar tackade alla närvarande för visat intresse och avslutade mötet
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