Protokoll styrelsemöte
Axevalla Travförening 14 juni 2022
Plats: amatörlokalen
Närvarande, Emma Möller, Hans Walker, Bo Larsson, , Helena Wallberg , Caroline
Fagerberg. Fredrik Handfast, Mari Laang

§ 1 Mötets öppnande
Emma hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 2 Godkännande av dagordning
Godkändes

§3 Val av protokollsjusterare att jämte ordföranden justera dagens
protokoll.
-Fredrik Handfast valdes

§4 Protokoll
-Protokoll från föregående möte godkändes och lades till
handlingarna
§5 Ekonomi/medlemsinbetalningar
Helena;
1 ny medlem, tvättmaskin för hästtäcken inköpt och betald 3000 kr,
färg till amatörlokalen betald 4900 kr.
§6 Skrivelser
Hans:
Har skickat skrivelse till Travhästägarna angående årsmötesprotokoll
och förklaring på vad kundfordringar på 97000kr i balansräkningen
utgörs av.

§7 Rapporter.
Emma;
-Sonja Johansson Stake har bett att bli entledigad från
styrelseuppdraget av personliga orsaker.
-Motion angående subventionerat medlemskap för ATF:s medlemmar
inlämnad till Travsällskapets höstmöte.
- Travsällskapet vill ej ha annan än ordföranden som adjungerad i
detsamma. Emma försöker ställa upp i mån av tid.
Fredrik:
-Har tagit fram ett förslag för att fler ungdomar skall anlitas som
kuskar vid våra provlopp. Förslaget ser bra ut och kompletteras för
godkännande.
Mats och Bosse;
-Tar fram förslag på användning och bokning av tvättmaskin.
-Rapport från banmöte: Kanter på träningsbanor kommer att tas
bort,snubbelkant för hästar vid nedre stallängan kommer att grusas
upp.
- i övrigt samma frågor som togs upp vid möte Roger , Lars.
Hans/Emma;
Rapport från mötet med Roger och Lars.
Punkter som åtgärdats:
-Skattjakten i sandlådan utanför amatörlokalen tas bort vid årets
stochampionat.
Övriga punkter och information:
-Skyltar på boxdörrar är på gång.
-Digital förslagslåda? En ny app med grön och röd avbockning
utprovas.

-Tröga boxdörrar i nedre gäststall att öppna/stänga. Är på gång samt
offert på tvådelade dörrar framtagen.
-Välkomnande av nya B-tränare. Diskuterades fortsatt.
-Digital mottagning av TV signaler på publikplats och amatörlokalen
saknas. Utreds av Travsällskapet.
-Inköp av storbildsskärmar till amatörlokalen genom travsällskapets
försorg bestämdes. (bidrag på 30 000 plus moms används)
-Tillbyggnad altan. Hans tar fram kostnadsförslag på materialet.
-Uppföljning försök med utselningspersonal på Axevalla; Blankett
finns för ansökan , Roger kontaktas vid intresse.
-Avstämning kanon klubblokal samt hjärtstartare värmestuga.:
är på gång.
-Avstämning stochampionatet grindvakter;
Slopas iår
-Avstämning Hästägarpokalen;
Körs Lördag 26/11 50 000 kr i förstapris
-Provloppsdagar i Axevallas kalender?
Fixas av Lars
Information från Lars o Roger;
-en tävlingsdag mindre nästa år för Axevalla. Totalt 50 st mindre.
-76 st personer har löst anläggningsavgift
-B-tränarutbildning kommer att hållas i aug.
-Stochampionatet: 38 lopp körs, Karl-Erik Benders minneslopp införs,
Juniorchansloppets final kommer att ingå, Företräde för ston som ej
kommer med i försöken i 2 andra lopp.

§8 Aktiviteter
-Derbyresan
Caroline;
Anmälningar kommer in och det mesta är fixat.
-Studiebesök Bjertorp
Emma:
Just nu 11 anmälda.
-Bemanning fiket under stochampionatet.
Marii:
Några vakanser kvarstår§9 Nya frågor
Emma;
-Förslag att ATF sponsrar kuskarna i juniorchansloppets final med
presentkort a 500 kr. Styrelsen beslöt enligt förslaget, extra stora
presentkort fixas hos Ladugårdsinrede och delas ut vid presentationen
av kuskarna.
Mats:
-Tar åt sig uppdraget att fixa en B96 utbildning för medlemmar till
hösten
Caroline;
-Information till skolelever som tar licens?
Hans skickar ett välkomstbrev till Caroline för mailutskickHelena;
-Förslag att medlemmar som hjälpt till i amatörlokalen avtackas vid
tillfälle med mat och V75-träff. Styrelsen biföll förslaget.

-Kostnad för hyra av amatörlokalen?
Styrelsen beslöt 500 kr för medlemmar och 2000 kr för icke
medlemmar.
§10 Nästa möte
-Förslag kommer att skickas ut i samband med verksamhetsplanering
§11 Avslutning
Emma önskade alla en skön sommar och avslutade mötet
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