Protokoll styrelsemöte
Axevalla Travförening 23 jan 2019
Plats: Amatörlokalen,
Närvarande, Gunnar Johanzon, Emma Möller, Linda Furåker, Gunnar Carlsson, Caroline
Axelsson Fagerberg, Hans Walker, Mari Laang, +Valberedning(Thomas Widell, Bo Larsson,
Göte Lindqvist)

§ 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 Protokoll
Protokoll från föregående möte godkändes och lades till handlingarna

§5 Valberedningen har ordet
Thomas Widell redovisade läget för styrelsen och allt ser ok ut inför
årsmötet.

§6 Skrivelser
Gunnar J;
-Skrivelse har inkommit från RST/Linn Andersson
Krav från jan 2019 att samtliga kostnader på proffstränares fakturor
skall vara specifierade.
Linn Andersson slutar sin tjänst på RST fr.o.m feb 2019
§7 Rapporter
Gunnar J;
Rapport från ordförandemöte RST 16 jan 2019
-Nivån på prispengar under pokalåret 2018 kommer att ligga kvar
även 2019.
-RST jobbar för att höja startpengens belopp från 500 till 1000 kr.
-Utskick medlemsregister får ej längre göras enl GPDR
(personuppgiftsslagen)
-Bidrag 20 000 kr finns att söka för medlemsrekrytering
-RST arbetar för att gästboxhyrorna tas bort.
Inbjudan Travgalan;
Styrelsen beslöt att för medlemmar i styrelsen samt valberedningen
som vill gå på denna betalar ATF anmälningsavgift.
GJ; 6 st nya medlemmar 2019
Hans W
-Vår hemsida har utsatt för diverse attacker, Hans önskar göra ett
tillägg av säkerhetsprogram som kostar ca 600 kr/år i abonnemang.
Styrelsen beslöt att detta görs.

§8 Förslag verksamhetsberättelse.
Gunnar J framlade förslag på verksamhetsberättelse för 2018 vilken
godkändes av styrelsen

§9 Arbetsordning cafe
Gunnar C; Arbetsordningen för första halvåret 2019 klar och mailas ut
till berörd personal.

§10 Möten angående boxhyror mm
Styrelsen beslöt att Gunnar J, Gunnar C och Hans Walker ansöker om
möte med representanter från travsällskapet angående diskussioner
om boxhyror/anläggningsavgift mm.
§11 Aktiviteter
GJ; Önskar få in förslag på aktiviteter inför 2019
-Gunnar C kollar med Tomas Dahlborg angående föredrag
-Emma kollar med Untersteiners angående studiebesök
§12 Nya frågor
Gunnar C ; Kommer att göra justeringar i proppar för provlopp,
-Montehästar ställs på tillägg bakom sulkyhästar, samt antalet
montehästar sätts till 3 istället för 5 för eget lopp.

Styrelsen beslöt att Gunnar J, Linda o Emma sätter ihop en motion
angående startpengen för insändande till Travsällskapets årsmöte.

Hans:
Då anmälningsformuläret för provlopp på hemsidan blir utsatt för
robotattacker behöver något göras. Linda försöker fixa någon form av
ruta typ ” Jag är inte en robot”

§13 Nästa möte
Onsdag 13 feb 18:30

§14 Avslutning
Gunnar tackade alla närvarande o avslutade mötet.
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