Protokoll styrelsemöte Axevalla Travförening Måndag 7 November
Plats: Amatörlokalen Närvarande, Emma Möller, Mats Kjellen , Helena Wallström,
Bo Larsson, Mari Laang , Gunnar Carlsson, Ronny Andreazon, 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.
- Ronny Andreazon valdes
§4 Protokoll
-Protokoll från föregående möte godkändes och lades till handlingarna
§5 Ekonomi/medlemsinbetalningar
Helena
-4 st nya medlemmar. totalt 244 medlemmar.
Bidrag från Agria har inkommit på 28.800kr.
-Aktivitetsbidrag till BTR är inlämnat.
-Diskmaskinen från fiket är såld 800kr och Tvättmaskinen nere på stallbacken går
med plus och sköts exemplariskt.
Styrelsen godkänner att Hans får köpa ett presentkort på 1000kr till den som ritade
bygget.
§6 Skrivelser
- Emma har fått kallelse till ett konsortium i Stockholm den 14/12 och kommer att
delta.

§7 Rapporter.
Teamsmöte hölls med Roger, Lars och Bernie m.fl. om Hästägardagen 15/11 då
Emma deltog.
Vårat lopp på Hästägarpokalens dag byter namn till
Hästägarpokalen Axevalla Travföreningslopp
Beachflaggorna är omgjorda till snyggare design, styrelsen höll med efter visad
bild.
Hälsar nya B-tränare välkomna till fiket -Niklas Fernström
16 november är det arbetsdag i fiket inför mattläggningen.
Inga lösa hundar får vistas på stallbacken! 3 st påträffade, Roger är informerad.
Bättre information om detta önskas.
Juniorjakten funkar bra. under ca 15-20 tillfällen har man använt sig av juniorerna.
Gunnar- Kent tyckte att det var skitiga boxar efter provloppet senast.
Mats- Banmöte -Allt Bra!
Ett klagomål på skogsbanan om ojämnheter bland annat meddelades till
sekretariatet. Åtgärdat! Hyvel kommer V.46
§8 Aktiviteter/ Årshjul
- Hästägarpokalen 26/11 Emma tar emot anmälningarna som kommer till
info@axtrav.se
Anmälningarna går lite trögt men 100 platset är bokade i restaurangen.
Lars fixat blommorna. Hasse fixat segertäcken med CG hästsport.
Alla 6 lopp är nu namnsätta av våra sponsorer
CG Hästsport - XL Bygg - Gunghästen - ELcenter i Skövde - Mörk & Söner Ladugårdsinrede.
Vinnartavlor till respektive sponsor under kvällen lopp, betalar föreningen för.
Samling 17.30 i Restaurangen för styrelsen, för att välkomna alla gästerna.

Emma blev kontaktad av Linda Furåker som vill hjälpa oss att sponsra Axevalla
travbana via ATG appen, massa erbjudanden ev.Goodiebag. Appen>konto>stötta
din bana!
Julbord 5 december för Provloppspersonal, Cafépersonalen & Styrelsen.
Anmälan och utskick gör Gunnar & Mari samt pratar med Bibbi om maten.
Genomgång och rättelse av utskick för medlemskap 2023 gjordes.
§9 Nya frågor Gunnar
- Hasse ville "korta ner" resultatlistan i provloppet. Övriga deltagare :Se startlista
Emma- Bygget fortlöper. Får grönt ljus att fortsätta av styrelsen.
Pratat med Kimmo om hemsidan att modernisera den, Bjuda in honom nästa år på
ett möte.
Tappskokompetenskurs & transporttillståndskurs visade svalt intresse som
medlemsaktivitet, så detta skjuts upp.
Hasse- Bygglov för altanen kommer att lämnas in när man fått fram en detaljkarta
från kommunen.
Mari- Tackar Leif Jansson som ville skänka några möbler till föreningen, som som
vi ej kunde ta emot pga platsbrist. men tackar för omtanken och han är informerad.
§11 Nästa möte -Måndag 5 December 18:00 Julbord 18:30
§12 Avslutning Emma tackade för ett givande möte och avslutade detsamma.
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