Protokoll styrelsemöte
Axevalla Travförening Må 10 okt
Plats: amatörlokalen
Närvarande, Emma Möller, Hans Walker, Mats Kjellen , Helena Wallström , Bo Larsson
Mari Laang , Gunnar Carlsson, Ronny Andersson,

§ 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.
-Ronny Andersson valdes

§4 Protokoll
-Protokoll från föregående möte godkändes och lades till
handlingarna
§5 Inbjuden gäst : Patrik Gustavsson Fastighets o anläggningschef
Axevalla.
-Patrik presenterade sig själv och beskrev sin bakgrund som platschef
på PEAB.
Patrik informerade om:
-Första spadtaget skolbygge planeras 21 nov 2022.
-Nya ridhuset väntar på klart bygglov sedan startar det under vintern
våren.
-Nytt stallkafe; Prisbild ej klar, bygglov söks sedan. Start troligen ej
före stochampionatet 2023.

-Stall 25 (Rolf J) besiktigat och är ej utdömt. Eventuellt kommer
renovering göras.
-Försök kommer att göras på tävlingsbanan med nytt redskap som
dränerar ytlagret på bättre sätt.

&6 Ekonomi/medlemsinbetalningar
Helena;
-Inga nya medlemmar.
-Derbyresan gick med 6000 plus.
-Styrelsen beslöt att medlemsavgift som betalas in efter 1 nov gäller
även 2023 (Nya medlemmar)
§7 Skrivelser
Emma
-BTR:s höstkonferens ställs in på grund av dåligt med
anmälningar(flyttas till våren)
-Skrivelse har inkommit från Hästägarna angående Juniorloppen som
styrelsen genom Emma svarat på.

§8 Rapporter
-Samtal Katarina Aurell
Emma har pratat med Katarina som skall återkomma angående
samarbete genom ATF.
-Lars och Roger möte.
Emma gick igenom de svar vi fått på frågor vi ställt;

Frågor diskussioner möte Roger o Lars 14 sept kl 10:30

1 Nätverk i amatörlokalen .DIR 842B Lösenord ?
Vi behöver tillgång vid vår B96 kurs onsdag kväll.
Svar: Roger kollar med Jonas varför Banguest Zoogin ej funkar i
lokalen. Problemet löstes via uppkoppling telefon
2 Digital förslagslåda? En ny app med grön och röd avbockning
utprovas.Utvärdering?
-Är på gång
3 Tröga boxdörrar i nedre gäststall att öppna/stänga. Är på gång samt
offert på tvådelade dörrar framtagen.?
-Offerten löd på 386000 vilket var för dyrt. Fanns en billigare lösning
för ca 100 000 men denna företagare har ej återkopplat. Patrik ser
över dörrarna igen.
4Välkomnande av nya B-tränare. Diskuterades fortsatt.
Hur får ATF reda på när ny B-tränare löst licens?
-Roger tar fram välkomstkit , Lars mailar oss när nya B-tränare
tillkommer. Hans ,Gunnar eller Emma tar kontakt med dessa.
5 Digital mottagning av TV signaler på publikplats och amatörlokalen
saknas. Utreds av Travsällskapet.?
-Kostnad ca 150 000 , kommer att startas i höst eller efter nyåret.
6 Tillbyggnad altan. Pågår. Bygglov för läktare måste sökas.
Fastighetsbeteckning? VGTS står som sökande? HW lämnar in
dokument.
-Hans tar kontakt med anläggningschef Patrik Gustafsson som hjälper
till att lösa detta.

7 Uppföljning försök med utselningspersonal på Axevalla;
-Har fungerat bra, utvärdering görs i oktober
8 Avstämning kanon klubblokal .
-Roger tar kontakt med Jonas för en parallell koppling av TVskärmarnas HDMI Kabel. Så kan vi köra på dom istället för med en
kanon.
Kostnad 4500 kr tas av Travsällskapet som får låna lokalen
kostnadsfritt vid behov.

9 Avstämning Hästägarpokalen;
Körs Lördag 26/11 50 000 kr i förstapris., ledaren i travprogrammet
skrivs av ATF:s ordf?
-Hur loppen rubriceras bestäms på ATF:s nästa styrelsemöte (lite
nytänk här)
-Emma skriver ledaren i travprogrammet , deadline 19 nov.
-Avstämningsmöte med Lars månadsskiftet okt/nov
-Matkostnad 150 kr/p subventioneras av Sällskapet o Mattias Mat.
Anmälan senast veckan innan.
-Förslag inköp av beachflaggor med ATF:s logga ? Kostnad 2000
kr/st
Tas på styrelsemöte ATF.
10 Utvärdering stochampionatet ur ATF:s synvinkel.
-Skall det ligga som sista lopp?

-Nej inte i fortsättningen
-Skall man ta betalt 50kr för att sitta på en träläktare plus 500 kr om
man önskar ett träbord på läktaren, för publik som redan betalt
inträde?
-Gammal grej som hänger kvar. Projektgrupp tillsatt som kommer att
titta på ett modernare system för bokning mm
-Varför kan man inte ställa upp ett ATG-ombud för de som ej har en
modern telefon.? Måste vara en stor besvikelse för de stackarna som
betalt inträde och inte kan spela.
-Efter nyår kommer dessa system ej vara kvar.
-Försök gjordes men modulerna var ej flyttbara samt utvärdering
visade att de som behövde spela ej hann då telefonspelarna stod i
samma kö , samt en lång hanteringstid vid legitimationsförfarande för
att öppna ATG-konto

-Mat till banskötselpersonal samt vakter fixades av ATF under
stochampionatet.
-Roger kollar upp med vaktbolaget. Banpersonalens problem var att
de inte hann gå att hämta mat , varför ATF levererade smörgåsar och
kaffe till maskinplatsen som goodwill.

11 Juniorjakten i våra provlopp , ok ? Priser , vem betalar?
-Helt ok , bra ide , Travsällskapet står för selen, ATF för matpriset.

12 Det hänvisas till vår lokal för fika mm i travprogrammet.
Ok om vi får reda på det först för planering av inköp mm,
Sponsoravtal med Citygross, krockar det med sällskapet?
Vem släpper in folk i vår lokal ?
-Främst breddloppsdagar, förvarning kommer, annonseras ej i
banprogrammet,
-Avtal med citygross upphört, krockar ej med vårt.
-Öppning av lokalen clearas med Kent
13 Tvättmaskin i Hellkvists gamla stall satt i drift för våra
medlemmar.
Fungerar bra hittills. Om stallet hyrs ut meddela ATF i god tid.
-Ingen plan på uthyrning i närtid. Vi meddelas i god tid om det
kommer att ske. Kan komma att användas som reservstall vid
renovering av andra stallar.
14 Om en B-tränare som går A-licensutbildning får dispens av ST att träna fler
ej egenägda/delägda hästar än B-licensen tillåter kan hen då anmäla hästar till
lopp utskrivna för B-tränade hästar ?
-Nej

15 Önskemål om att prisplacerade läses upp. Gjordes ett tag men dog ut?
-Hans gör en medlemsundersökning som återkopplas till Lars

16 Resultatlistor till inskrivningen fungerar i dom första loppen men sedan blir
det glesare för att till slut inte komma alls, Varför?
-Skall fungera då det bara är att trycka på en knapp förutom sista loppet om
det är böter mm som skall gås igenom, men då skall det sättas upp nästa dag-

17 Matt läggning i hall och toaletter i amatörlokalen. Kan fakturan gå till
sällskapet för att slippa moms. Offert kommer att intas.
-Hans tar in offert till att börja med.

Övrig information :
Roger
-Ny anläggningschef Patrik Gustafsson.
Inbjuds till ATF:s nästa styrelsemöte genom Emma

-Till Start
Roger försöker ordna att de besöker Axevalla vid tillfälle. Bollen ligger hos ST.

.Föreläsningskvällar
Skattefrågor,moms. Mats Norberg bjuds in.

-Trivseldagar ATF/Sällskapet.
Eventuellt familjedag på Sommarland vid helg före öppning då
attraktionspersonalen är på plats. Frågan skickad dit.

-Oro bland aktiva inför vinterns kostnadsökningar på foder ,el drivmedel mm.
Roger kommer kolla vad som kan göras angående reducerade priser på
spån,boxhyror för medlemmarna.

-Banmöte;
Mats:
Skogsbanan kommer att åtgärdas så att vattnet rinner av.
Hålet i staketet vid unghästbanan (Mot stallbacken) kommer att
stängas provisoriskt.
-Nya AB-tränare/Licenstagare
Hans:
Är igång, Lars Ågren meddelar oss samt de välkomnas via mail, och
inbjuds på räksmörgås till Travföreningens lokal, där de får
välkomstkit från Travsällskapet samt informationsblad mm.från ATF.
Plastmatta ATF:s lokal
Hans;
Offert intagen från Jubels golv för läggning på hall och toaletter i
amatörlokalen.
-Juniorjakten
Gunnar:
Är igång från 3:e sept och poängställning kommer att redovisas efter
oktober månad.
Övriga rapporter
Mats:
B96 utbildning har genomförts med 7 st deltagare (varav en redan kört
upp)
Renovering Altan etapp 1
Hans o Gunnar:
Arbetet är klart . Gunnar och Helena bjöd 8 st elever samt läraren Ove
Johansson från Katerdralskolan på Hamburgare i lokalen efter väl
utfört arbete.

Renovering Altan etapp 2
Hans;
Tillbyggnad av altan inklusive läktare.
Hans lämnar in bygglovshandlingar, ritningar och tar fram ett
ungefärligt pris .
Avtackning Per Arne
Gunnar;
Gunnar o Hans avtackade Per-Arne med presentkort vid tävlingsdagen
4 oktober.
&9 Aktiviteter Årshjul
-Hästägarpokalen 26 nov
Emma fixar anmälan, annonser , inbjudan hästägare ( 2p/häst) samt
ledaren i programmet.
Hans fixar segertäcket.
Gunnar och Helena fixar priser och pokalen
Rubricering av lopp funderas på tills nästa möte samt lämnas till Lars
senast 17 nov.
-Tjejhäst andelar
Emma kollar om intresse finns och bjuder isåfall in till en infoträff i
november.
-Aktivitetsbidrag BTR.
Helena tar fram underlag och Emma ansöker om bidraget på 5000 kr

& 10 Nya frågor
Mari;
-Rabatt avtal med City gross pågår., svårt att få kontakt.besööts att
lägga ner detta och istället kolla med ICA Munken.
-Snubbelkant vid tillträde altan (fixas av Mari)

-Ti 25/10 saknas bemanning i lokalen (Löses med byte Helena
Gunnar)
-Mari informerade om jultema i lokalen denna tävlingskväll vilket
styrelsen tillstyrkte.
Emma;
-Inköp av beachflaggor med ATF:s logga? Styrelsen beslöt att inköpa
2 st (Kostnad ca 2-2500 kr st)
Gunnar;
-Är bortrest sista provloppet i oktober. Hans tar hand om
startanmälningarna.

§11 Nästa möte
-Må 7 nov 18:30
§11 Avslutning
Emma tackade för ett givande möte och avslutade detsamma.
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