Protokoll styrelsemöte
Axevalla Travförening 14 november 2018
Plats: Amatörlokalen,
Närvarande, Gunnar Johanzon, Mats Kjellén, Emma Möller, Linda Furåker, Anders Furåker,
Gunnar Carlsson, Caroline Axelsson Fagerberg, Mari Laang, Ronny Andreazon

§ 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 från föregående möte godkändes och lades till handlingarna

§5 Roger Moström har ordet.
Gunnar J berättade kort vad travföreningen arbetar med och alla i
styrelsen fick göra en kort presentation.
Roger berättade sedan om sig själv och sin bakgrund. Att han brinner
för föreningslivet och har nära till idrott. Roger har bland annat tävlat

för landslaget i långdistans, varit tränare/ledare i hockey, allt från
hockeyskola upp till A-lag och hockeyallsvenskan för att därefter bli
sportchef och klubbchef. När han köpte in sig i en travhäst så fastnade
han för travet. Var först travbanechef för Åmål och Årjäng, men valde
sedan att fokusera på Årjäng. Idag finns ett flertal hästar hemma i
stallet.
Roger brinner för ledarskap, marknad och att hitta nya
affärsmöjligheter och ett av de första uppdragen blir att sätta mätbara
mål och bygga varumärket Axevalla Travbana.

§6 Skrivelser
GJ;
- GJ har tagit fram en skrivelse att skicka med ut i samband med
förnyelse av medlemskapet till Axevalla Travförening 2019.

§7 Rapporter, sydträffen mm.
GJ;
-Rapport från sydträffen;
Spelmarknaden släpps fri 190101, inget beslut klart.
Förslag att alla bredlopp ska köras på lördagar
ATF ligger långt framme när det gäller medlemsaktiviteter, alla banor
fick redovisa vad de gör. Ex rabatt på restauranger, hästägarrum,
hästägardagar, studiebesök, rekrytera medlemmar, föreläsningar,
veteranmedlemskap, provlopp mm.
-Rapport från styrelsemöte;
Kort information om ekonomi, restaurangen, marknad, 2019 års
tävlingsdagar klara, publik mm.
-Hästägarpokalen är graverad och klar

-Kapitalet är omplacerat på banken, ränta 0,15%
-B-tränarmöte
Förslag på lite ändringar i provloppspropositionerna.
Prop 1 – ändring till 1640 m
Prop 2 – ändring till 1.20 fri fart sista 500
Sista propositionen, idealtid 1.35
Montéhästar startar 20 m före
Önskemål om långlopp vid behov.
Fokus ska ligga på tider, ej hur mycket pengar hästarna tjänat.
Ändringar gäller från 190101.
-Mats;
Deltagare i licenskurser på travskolan var inbjudna till amatörlokalen
på kaffe och smörgås tisdagen den 13/11. Detta uppskattades och
genererade ett par nya medlemmar.

§8 Avtackning Benny Ternemar 29 nov
Gunnar är inbjuden till avtackningen som äger rum i VIP-rummet

§9 Arbetsschema amatörlokalen våren 2019
GC har tagit fram en lista över alla tävlingsdagar till och med juni.

§10 Julbord personal
Julbord för personal i amatörlokalen 4:e december
Julbord för provloppspersonal i restaurangen den 6:e december

§11 Nya frågor
CAF;
-Fråga; Finns det möjlighet att lägga något styrelsemöte i samband
med provloppen då många ändå är på plats?
Styrelsen beslöt att fortsätta som vanligt.
RA;
Vi behöver generellt fler frivilliga som kan hjälpa till vid provloppen.

§12 Nästa möte
-Tisdag 4:e decemger kl 18:00 amatörlokalen
OBS!! Tiden

§13 Avslutning
Gunnar tackade alla närvarande och avslutade mötet.
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