Protokoll styrelsemöte
Axevalla Travförening 19 feb 2018
Plats: Amatörlokalen,
Närvarande, Gunnar Johanzon, Hans Walker, Mats Kjellen, Gunnar Carlsson, Emma
Möller,Karl Alexandersson (Travsällskapet)

§ 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 Föregående möte protokoll
Godkändes o justerades.
§5 Karl Alexandersson har ordet
Karl redogjorde för regionens framtidsplaner på Axevalla angående
eventuellt markköp av travsällskapet samt hyra av gäststall 22,23,24
och behov av fler rasthagar.
Travföreningens TV-rum o totodelen kommer också att hyras ut till
regionen för användning som elevrum.
Hyresintäkter från regionen är ca 2,5 miljoner under 2018.
Investering i ny banbelysning budgeterad till ca 8,5 miljoner(bidrag
från ST 3 milj).
Framtagande av förslag till ny VD har lagts ut på konsultföretaget
Experience som har gallrat ut 5 personer vilka Travsällskapet kommer
att ta ställning till.

Karl lyssnade även på ATF;s synpunkter på anläggningsavgifter,
skötsel av anläggningen, komunikationsbrister mm .
§6 Preliminärt bokslut
Gunnar J föredrog resultaträkningen för 2017.
§7 Medlemsavgifter
GJ; 18 st nya medlemmar har tillkommit
§8 Aktiviteter
Emma; Studiebesök på Menhammar.Vi är välkomna dit och förslag på
datum sätts till 19 maj. Emma tar kontakt med Menhammar för
bekräftelse o hör av sig till Gunnar J som kollar med Bussbolag.
§9 Rapporter
Emma;
-BTR kommer att hålla årsstämma 29/4 på Åby och ATF får
medverka med 4 delegater.
Styelsen beslöt att Emma, Gunnar J, Mats, och Ronny representerar
ATF vid stämman.
Rapport från styrelsemöte BTR;
-medhjälparförsäkring ingår i licensavgiften även under 2018 under
förutsättning att licenshavaren är medlem i BTR.
-Policy för hur styrelsemedlemmar uttrycker sig på sociala medier
kommer att tas fram
-BTR kommer att arbeta för att licensavgiften på 800 kr tas bort.
-BTR anser att strategidagar bör anordnas på samtliga travbanor där
alla berörda föreningar deltar och får uttrycka sina åsikter.
Gunnar J;
-Rapporterade från travsällskapets senaste möte

-Frågan om fika till B.tränare som startar häst på Axevalla har tagits
upp med Benny som dock ej budgeterat för detta under 2018.Frågan
kommer att tas upp igen till hösten.
-Club Axevalla har haft årsmöte i vår klubblokal o Gunnar fixade fika
till deltagarna. Årsmötet beslöt att lägga ner föreningen. Flertal av
medlemmarna har istället anslutit sig till ATF.
-Hästägarpokalen är graverad (Firewire) genom Gunnars försorg.
-Fråga från travsällskapet om ATF vill medverka för att sponsra
ponnytravklubben med ett kvartalspris.
Styrelsen beslöt att ATF skjuter till 5000kr/år för detta då
ungdomsverksamheten är viktig för travets framtid.
Mats;
Rapport från banmöte;
ATF har lämnat in en lista på åtgärdspunkter vad avser skötsel av
banor,gäststallar,kommunikation med B-tränare mm.
Benny ansvarar för att punkterna åtgärdas .Kommer att följas upp vid
nästa möte.
§10 Nästa möte
Må 12 mars 18:30 amatörlokalen
§11 Avslutning
Gunnar tackade alla närvarande och avslutade mötet.
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