Protokoll styrelsemöte
Axevalla Travförening 12 mars 2018
Plats: Amatörlokalen,
Närvarande, Gunnar Johanzon, Hans Walker, Mats Kjellen, Gunnar Carlsson, Emma Möller,
Linda Furåker, Anders Furåker, Ronny Andreazon, Caroline Fagerberg Axelsson. (Caroline
Renström frän Travskolan, 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
-Linda Furåker valdes

§4 Föregående möte protokoll
Godkändes o justerades.
§5 Caroline Renström har ordet
-Caroline har en projektanställning via Travskolan/Travsällskapet på 9
månader tillsvidare;
Uppgifterna är bl.a. att få in nya o gamla B-tränare till banan.
Försöka anordna mentorskap för nya B-tränare.
Verka för att hästhotellet blir mer uthyrt till B-tränare.
Styrelsens åsikt var att vi samarbetar och kommunicerar med Caroline
så mycket vi kan och Linda Furåker utsågs till kontaktperson för
Caroline.
§6 Godkännande av bokslut.
Gunnar J föredrog bokslut samt ekonomisk redovisning och styrelsen
godkände densamma för föreläggande på årsmötet.

§7 Medlemsavgifter
GJ; 204 gamla och 23 st nya medlemmar har betalt in medlemsavgift.
§8 Aktiviteter
Emma; Resan till Menhammar gick ej att genomföra efter kontakt
med Stuteriets personal, Istället planeras en resa till Sven Lindblom
med eventuellt stopp hos travtränare på vägen dit, Mer information
kommer.
§9 Skrivelser
GJ; Kopia på styrelsemötesprotokoll från Travhästägarna har
inkommit. ST:s Johan Lindberg o Mats Norberg redogjorde på mötet
hur de arbetar för att hästägarna även fortsättningsvis skall kunna dra
av momsen i sina rörelser.
§10 Rapporter
GJ;
-Rapport från travsällskapets styrelsemöte, inget nytt sedan Karl
Alexandersson besökte oss.
-Hästägarpokalen kommer att köras Lö den 8 sept 2018.
-Benny har fått förhinder att närvara vid vårt årsmöte, Karl
Alexandersson kommer istället.
-Henrik Olsson från Travhästägarnas styrelse är inbjuden till vårt
nästa styrelsemöte.
Mats Kjellen;
-Rapport från senaste banmöte (Bo Larsson närvarade). Travsällskapet
har åtgärdat flertalet av våra synpunkter. Arbetet fortsätter.

§11 Nya Frågor
Ronny;
-Efterlyser bättre kommunikation med Travsällskapet vid våra
provlopp. Näst senast fick vi ringa runt till tekniker så vi kunde stänga
av ljudet i restauranten för att ej störa ut VG Fotbollförbunds årsmöte.
Vid Lördagens provlopp hade någon kopplat ur banljudet inför
travgalan, vilket ej gick att lösa i samband med teknikerna så tyvärr
fick vi köra utan banljud.
Gunnar C;
-Provstarter med bil kommer att flyttas till kl 10 efter önskemål från
deltagande kuskar.
-Förslag på provloppsdatum för maj till augusti är framtagna av
Gunnar.
Gunnar J;
-Redogjorde för förberedelserna inför årsmötet.
§10 Nästa möte
Må 9 april 18:00 amatörlokalen
§11 Avslutning
Gunnar tackade alla närvarande och avslutade mötet.
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