Protokoll styrelsemöte
Axevalla Travförening 11april 2022
Plats: amatörlokalen
Närvarande, Emma Möller, Hans Walker, Bo Larsson, Gunnar Carlsson , Helena Wallberg ,
Caroline Fagerberg. Fredrik Handfast, Sonja Johansson Stake,

§ 1 Mötets öppnande
Emma hälsade våra nya medlemmar i styrelsen Sonja o Fredrik samt
övriga välkomna och öppnade mötet.

§ 2 Godkännande av dagordning
Godkändes

§3 Val av protokollsjusterare att jämte ordföranden justera dagens
protokoll.
-Gunnar Carlsson valdes

§4 Protokoll
-Protokoll från föregående möte godkändes och lades till
handlingarna
§5 Ekonomi/medlemsinbetalningar
Helena;
221 medlemmar har betalt för året därav 34 st nya.
§6 Skrivelser
-Inbjudan till BTR verksamhetskonferens o årsmöte 14/15 maj har
inkommit. Emma Möller, Mats Kjellen o Mari Laang deltar.
-Inbjudan till Travhästägarnas årsmöte 4 maj. Styrelsen avvaktar med
anmälan.

§7 Rapporter
Emma;
Från BTR;
- B-tränare kan ta ut extra hästägarkort för skötare.
-B-tränare skall ha möjlighet att fakturera loppkörningar genom ST:s
TDS-system. BTR arbetar med frågan
Rapport från banmöte
Mats/Bosse
-Nya öppettider för träning har beslutats.Läggs ut på hemsidan o
facebook. Gäller från 1 maj
-Diken o kanter på träningsbanorna kommer att åtgärdas mellan 20-22
april
.Borttagande av träningsvagnar som ej används kommer att utföras.
-Möjlighet att hyra en hästskötare vid tävling kommer att finnas på
Axevalla under provperiod för utvärdering.
-Frukostmöte den 5 maj kl 9:00
Mats:Bra möte i positiv anda.
Hans:
-Biostolar bortskänkta samt Videorum urstädat av HW o Ove
Ousbäck.
-Målning samt inläggning av nytt golv kommer att göras i
amatörlokalen av föreningens medlemmar.
-HLR kurs är på gång genom Per Arne samt även inköp hjärtstartare.

-Storbildsskärmar planeras att införskaffas till amatörlokalen.
-Tillbyggnad av altanen vid amatörlokalen planeras.

§8 Aktiviteter/Årshjul
Emma;
-Föredrag till hösten planeras.
-Roger Moström vill ha vår hjälp med inslag i filmen ”Vi är travet”.
-Provloppis 7 maj. Annonsering klar, Hamburgare fixas av Emma,
Helena o Gunnar, Bosse o Mats fixar grillen o kol.
-Derbyresan: Caroline o Ronny planerar samt kollar även med
ytterligare medhjälpare.
Studiebesök juni: Magnus Jernemyr på förslag, Emma kollar
§10 Val av vice ordförande:
-Gunnar Carlsson valdes
§11 Val av vice sekreterare
-Mari Laang valdes
§12 Val av adjungerad till Travsällskapet
-Hans Walker valdes
§13 Val av ledamot i bankommitten
-Mats Kjellen o Bo Larsson valdes

§14 Nya Frågor
Fredrik Handfast:
Bidrag från kommunen kan erhållas vid byggnationer mm,
Fredrik kollar upp med kommunen i Skara.
Gunnar:
-Hälsade nya medlemmarna Fredrik o Sonja välkomna i Hästägarkommitten och att vi redan nu börjar titta på kandidat till ”Årets
Hästägare”.
-Gunnar bad styrelsemedlemmarna att fundera till nästa möte vad de
vill göra och utveckla i ATF.
-Uthyrning av amatörlokalen 7 maj i samband med hundutställning.
Ok enligt styrelsen samt Gunnar håller i detta.
-2st medlemmar har begärt utträde ur föreningen samt återbetalning
av medlemsavgift. Styrelsen beslöt att bevilja ansökan.
§15 Nästa möte
-Må 16 maj kl 18:30
§16
-Emma tackade alla deltagarna och avslutade mötet
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