Protokoll styrelsemöte
Axevalla Travförening Må 12 sep
Plats: amatörlokalen
Närvarande, Emma Möller, Hans Walker, Mats Kjellen , Helena Wallström , Bo Larsson
Mari Laang , Gunnar Carlsson.

§ 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;
-238 medlemmar.
-500 kr har kommit in på tvättmaskinkontot
§6 Skrivelser
Emma
-Frågor inför möte med Lars o Roger. Hans sammanfattar frågorna.
-Inbjudan har inkommit från RST angående konferens. Ingen i
styrelsen vill åka på denna.
-Telefonsamtal från Örebro har inkommit angående
hästägarsamverkan, Emma tar upp kontakten och reder ut vad det
handlar om.

§7 Rapporter
Derbyresan
Ronny:
-Informerade om en mycket lyckad resa med 40 nöjda deltagare som
hade en trevlig helg i Malmö.
Mats:
-Inga banmöten har hållits efter stochampionatet.
Mari;
-Rabatt avtal med City gross pågår., svårt att få kontakt.
Emma:
-Rapporterade kort från travsällskapets senaste möte.
Mari:
-Kafe bemanning klar förutom en dag 25 okt
Mats:
-B96 utbildning, 14 sept, 7 st anmälda, uppkörning ordnas före jul.

§8 Aktiviteter
Hästägarpokalen
Gunnar: Förslag att Emma skriver ledaren i travprogrammet.
Annat upplägg vad gäller loppbeskrivning funderas på till nästa möte.
Derbyresan var lyckad, styrelsen beslöt att fortsätta. Caroline o Ronny
kan tänka sig att hålla i den även nästa år.
Mats: Samarbete med Travtränarna, samtal har inletts.
Styrelsen beslutade att Emma tar kontakt ned ordföranden TR
Axevalla

Hans:
Samarbete SMR: Caroline återkommer med information till nästa
styrelsemöte.
-Förslag på att medlemsenkät tas fram inför nästa år. Vad kan vi göra
bättre och förslag på aktiviteter,
§10 Nya frågor
Helena:
-Förslag att vi bjuder katedralskolans elever på hamburgare.
Hans tar kontakt med Ove.
Mats: Frågor angående juniorjakten, Travsele , vem betalar?
Frågan tas upp vid möte Roger/ Lars.
Mari ; Har hittat en smörgåskyl till salu för 2500 kr.
Styrelsen beslöt att inköpa densamma.
Gunnar: Vill avtacka Per Arne vid dennes pension.
Styrelsen beslöt att Gunnar får fria händer att inköpa presentkort för
2000 kr
§10 Nästa möte
-Må 10 oktober 18:30
§11 Avslutning
Emma tackade för ett givande möte och avslutade detsamma.
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