Protokoll styrelsemöte
Axevalla Travförening 9 April 2018
Plats: Amatörlokalen,
Närvarande, Gunnar Johanzon, Hans Walker, Emma Möller ,Mats Kjellen, Gunnar Carlsson,
Linda Furåker, Anders Furåker, Marie Lang, Henrik Olsson (Travhästägarna t.om §5)

§ 1 Mötets öppnande
Gunnar hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
Vår nya styrelsemedlem Marie Lang hälsades särskilt välkommen.

§ 2 Godkännande av dagordning
Godkändes

§3 Val av protokollsjusterare att jämte ordföranden justera dagens
protokoll.
Linda Furåker valdes

§4 Protokoll
Årsmötesprotokollet lades till handlingarna
§5 Henrik Olsson har ordet
-Travhästägarna har stor brist på medlemmar över hela landet.
Listor på hästägare som har häst i träning hos proffstränare har
framtagits av Travhästägarna.
Henrik vill att ATF ingår i ett pilotprojekt där hästägare inom vår
region får ett utskick där man beskriver varför man skall vara med i
ATF/Travhästägarna.
Styrelsen beslöt att Linda, Emma fomulerar denna skrivelse från ATF
som efter godkännande av styrelsen skickas ut genom Henriks försorg
till listade hästägare.

-Travhästägarna arbetar i dag för att samtliga föreningar skall vara
anslutna(Solvalla,Mantorp,Eskilstuna är ej med)
-Förhandlingar pågår mot ST för att minska hästägarnas kostnader vad
avser transportbidrag mm .medel till hästägarna, prispengar.
-Travhästägarna har anställt en administratör Linn Andersson på 60%.
§6 Val av vice ordf.
-Mats Kjellen valdes
§7 Val av vice sekreterare
.Linda Furåker valdes
§8 Val av firmatecknare
Till firmatecknare och att teckna föreningens konton i Sparbanken
Skaraborg var för sig valdes ordf Gunnar Johanzon och sekr Hans
Walker

§9 Val av adjungerad till Travsällskapet
-Gunnar Johanzon valdes
§10 Val av ledamot till bankommiten
-Mats Kjellen valdes
§11 Årsmötesfrågor
-Inga frågor kom upp på årsmötet.
-Förslag att lotteri anordnas i samband med nästa årsmöte.
Styrelsen beslöt att prova detta för att öka deltagandet.

§12 Medlemsinbetalningar
-Gunnar J redovisade att påminnelse skickats ut och efter detta har vi
nu 237 st bet medlemmar.
§13 Aktiviteter Bussresa
Emma;
-Tid o program är avtalat med Sven Lindblom. Lunch kommer att
intas på Sätra Brunn.
Anmälan senast 13 maj till Emma
Styrelsen beslöt att bjuda medlemmar på kostnaden för lunchen.
Kostnaden beräknas till ca 200 kr per person, Gunnar J kollar med
bussbolaget o återkommer till Emma.
Annons på hemsida resp travprogram.
§14 Skrivelser
Gunnar J;
-Redogjorde från Västergötlands Travsällskaps senaste möte.
§15 Rapporter/Nya Frågor
Mats Kjellen rapport från banmöte;
-Nya rakbanans sträckning påbörjad.
-Skötsel av banorna har lagts ut på entreprenad.
-Nyckel till inskrivningen har ej erhållits ännu.

Hans W;
-CG Hästsport kommer att sponsra ATF:s segertäcke vid
hästägarpokalen även i år.
-Fr.o.m maj 2018 kommer den nya personuppgiftslagen
Dataskyddsförordningen GPDR träda i kraft och gäller i dagsläget
även ideella föreningar,
Vi måste därför se över hur vi hanterar medlemsförteckningar,
hemsideinnehåll mm.
Gunnar J o Emma skall i närtid gå en utbildning i ämnet o styrelsen
beslöt att avvakta till efter detta.
Gunnar J;
-Har pratat med Henrik angående finansiering av förstapriset i
Hästägarpokalen på 50 000 kr

§16 Nästa möte
Må 7 maj 18:30 amatörlokalen
§11 Avslutning
Gunnar tackade alla närvarande och avslutade mötet.
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