Protokoll styrelsemöte
Axevalla Travförening 19 jan 2022
Plats: amatörlokalen
Närvarande, Emma Möller, Mats Kjellen Hans Walker, Bo Larsson, Mari Laang, Ronny
Andersson , Gunnar Carlsson , Helena Wallström , Caroline Fagerberg.

§ 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.
-Mari Laang valdes

§4 Protokoll
-Protokoll från föregående möte godkändes och lades till
handlingarna
§5 Ekonomi/medlemsinbetalningar
Helena;
-Medlemsantal ; 78 har betalt 2022 varav 18 st nya. (248st 2021)
-Resultat o balansräkning för 2021 presenterades för styrelsen.
§6 Skrivelser
Emma:
-BTR:s årsmöte inställt, uppskjutet tillsvidare.
§7 Rapporter
Emma:
-Rapporterade från Travsällskapets styrelsemöte 14/12 2021.

Gunnar:
-Gick igenom de frågor som skall tas upp vid möte Roger Lars den
25/12. Några frågor flyttades till banmöte som Mats tar med sig
(Boxdörrar i nedre stallänga, skyltar boxdörrar, tvättmaskin)
Övriga frågor kommer att mailas till RM,LÅ 23/1.
Mats:
-Banmöte dec blev inställt, nästa möte Onsd 26 jan
§8 Aktiviteter/Årshjul
Gunnar:
-Medlemsutskick är utfört.
§9 GPDR
-Våra rutiner angående personuppgiftslagen gicks igenom och inget
upptäcktes som strider mot densamma.
§10 Årets Hästägare
Emma:
-Hästägarsektionen har tagit fram 3 förslag till årets hästägare.
En enig styrelse tog beslut angående ett av förslagen.
§11 Nya Frågor
Emma:
-På förekommen anledning behöver vi informera tydligare att
tävlingsreglementet gäller vid våra provlopp.
Styrelsen har tidigare beslutat att vi ej tar diskussioner samma dag
som provloppet utan kontakt tas senare av Emma eller Mats med
berörda.
-Öppethållande Ladugårdsinrede vid provlopp? Fungerar ej i
dagsläget men förbeställning kan göras och leveras på
provloppsdagar.

Hans:
-Förslag har inkommit från medlem angående anskaffande av
tvättmaskin för hästtäcken som kan användas av B-tränare mm.
Styrelsen tog till sig förslaget och undersöker möjligheterna.
§12 Nästa möte
-Må 7/2 18:30 Amatörlokalen.
§13 Avslutning
Emma tackade alla deltagare för året och avslutade mötet
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