Protokoll styrelsemöte
Axevalla Travförening 7 maj 2018
Plats: Amatörlokalen,
Närvarande, Gunnar Johanzon, Hans Walker, Emma Möller, Mats Kjellen, Gunnar Carlsson,
Linda Furåker, Anders Furåker, Marie Laang, Ronny Andreazon.
Petter o Raoul Engberg (t.om § 5)

§ 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 Protokoll
Protokoll fån adjungerande möte godkändes o lades till handlingarna
§5 Klädkollektion från Mira, Raoul o Petter Engblom
Petter o Raoul Engblom är återförsäljare i vår region när det gäller
Miras produkter av tävlingsdressar, jackor mm,
Raoul o Petter erbjuder medlemmar i ATF 10% rabatt om
beställningen görs genom dem.
Den 13 juni i samband med provlopp kommer klädkollektion visas i
amatörlokalen, där även fiket håller öppet denna onsdag. (kl. 18-21)

§6 Skrivelser
GJ;
- Skrivelse har inkommit från Linn Andersson med redogörelse från
hästägarföreningens senaste styrelsemöten samt Pegasus 2020.
-Skrivelse har inkommit från Anna Nyberg Skara Hästland ”Hur går
vi vidare med en växande hästnäring”, Diskussion o presentation Sö 3
juni kl. 11-13 sponsorrummet på Axevalla travbana.

§7 Rapporter;
Emma; Deltagit på ST:s fullmäktigemöte som representant för BTRST:s nya ordförande Marjaana Alaviukola presenterade sig och sin
syn på hästsporten.
Emma, Gunnar J; Rapport från BTR:s årsstämma
-24 ombud närvarade
-Medlemsavgiften oförändrad
-Ekonomin är god.
-Aktivitetsstödet till lokalföreningar sänkt till 3000 kr fr.om. 2017 på
grund av ökade kostnader för medhjälparförsäkringen.
-Medhjälparförsäkringen ingår även i år i grundförsäkringen.
GJ;
Ansökan om aktivitetsstöd redan inskickad till BTR.
GJ; Har framtagit förslag till rutiner för att följa nya
personuppgiftslagen GPDR.
Styrelsen godkände förslaget o Hans W lägger ut det på hemsidan.

Mats; Rapport från banmöte.
-Skylt vid unghästbanan flyttad till belysningsstolpe.
-Boxar på baksidan görs rent regelbundet, tyvärr städar användarna
här dåligt efter sig.
-Breddning av rakbanan ej påbörjad då handlingar angående markköp
ej är klart.
-Caroline Renström vill ha representanter från ATF imorgon på mötet
med deltagare i körskolan. Linda o Mats deltar.

§8 Årsmöte Travhästägarna
GJ; To 24/5 Solvalla kl 12:00
Styrelsen beslöt att Ronny o Gunnar J deltar

§9 Medlemsavgifter
GJ; I nuläget har vi 252 betalande medlemmar
§10 Aktiviteter
Emma; 15 anmälda till Bussresan till Sätra Brunn o Sven Lindblom.
§11 Nya Frågor
Linda; Förslag till synpunkter på hur vi skall få folk att engagera sig
mera i travsporten.

Ronny; Förslag från medlem att vi tar hit en skatteexpert angående
den ev nya momsproblematiken.
Då detta i nuläget ligger på skattenämndens bord föreslog styrelsen att
vi avvaktar tills momsfrågan är spikad av nämnden.
Gunnar C; Vågen för monteryttare i värmestugan används ej i någon
större utsträckning o Gunnar ställde fråga till Anders om han kan
hänvisa till denna från inskrivningen. Efter div diskussioner om
kalibrering mm beslöts att vågen märks ”ej kalibrerad”
§12 Nästa möte
-Må 11 juni
§11 Avslutning
Gunnar tackade alla närvarande och avslutade mötet.
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