Protokoll styrelsemöte
Axevalla Travförening 23 maj2022
Plats: amatörlokalen
Närvarande, Emma Möller, Hans Walker, Bo Larsson, Gunnar Carlsson , Helena Wallberg ,
Caroline Fagerberg. Fredrik Handfast, Mari Laang

§ 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.
-Gunnar Carlsson valdes

§4 Protokoll
-Protokoll från föregående möte godkändes och lades till
handlingarna
§5 Ekonomi/medlemsinbetalningar
Helena;
-225 medlemmar har betalt för året därav 38 st nya.
-Helenas förslag på ökande av fasträntekontot med 50 000 kr
godkändes av styrelsen
-Hundklubbshyra för lån av amatörlokalen på 2000 kr har inkommit.
-Blommor kommer att lämnas till Bibbi som tack för lån av
inventarier vid provloppisen.

Emma;
BTR:s aktivitetsbidrag höjs till 5000 kr.
Gunnar;
-Förslag på inköp av begagnad tvättmaskin för hästtäcken av Bo
Hellqvist för 3000 kr godkändes av styrelsen, Bo Larsson och Mats
Kjellen administrerar skötsel och användningsinstruktioner.

§6 Skrivelser
-Inga har inkommit
§7 Rapporter
Emma;
Rapporterade från ST:s fullmäktigemöte.
Gunnar;
Rapport från provloppis 8 maj:
-Ca 100 personer deltog samt 120 st hamburgare gick åt.
-Gunnar gör en resume inför nästa höstloppis
-Blommor inköps till Lotta Handfast som tack för kakor
Emma , Rapport fån BTR:s verksamherskonferens och årsmöte.
-Emma, Mari och Mats deltog, 18 personer totalt,
-Styrelsen omvaldes samt Matilda Persson invaldes som
ungdomsrepresentant.

-Verksamhetsplan framtogs för 2022. Bilaga
BTR Verksamhetsplan
2022.docx

-Verksamhetskonferens kommer att hållas även till hösten.

Hans: Rapport från renovering amtörlokalen.
-Benny Claesson , Sören Thor, Ove Ousbäck, Hans Walker samt
Gunnar Carlsson har målat om väggar samt oljat altanen.
Förslag angående inköp av 2 storbildsskärmar till amatörlokalen
inklusive installation godkändes av styrelsen. (Inköps genom
travsällskapet och vårt årliga bidrag används)
Bosse;
-Plockning av sten på alla banor har genomförts av bl.a. Mats
Kjellen,Bo Larsson, Per Jonsson, Ferry Fridolfsson och Ove Ousbäck
under två tillfällen.
§8 Aktiviteter
-Derbyresan;
Caroline har varit i kontakt med Hellbergs Buss och stämt av med
priser på resa och hotellrum.
Caroline tar fram ett pris för medlemmar och ett för icke medlemmar.
Annonsen läggs ut snarast på facebook o hemsida.
Max 50 personer, anmälan senast 25 juni.

-Studiebesök
Emma;
Är planerat på Bjertorp Sö den 3 juli hos Mimmi o Olle Elfstrand
samt eventuellt David Persson.
Möte med Roger o Lars är planerat till 25 maj.
§9 Nya frågor
Emma;
Motion till Travsällskapets höstmöte angående subventionerad
medlemsavgift för ATF:s medlemmar. Belöts att Hans skriver denna.

-Namn på personer som kan tänka sig ställa upp som
utselningspersonal vid tävlingdagar lämnas till Emma för
vidarebefodran till Roger.

Mari;
-Förslag på att körkortskurs B96 hålls för ATF:s medlemmar.
Mari kollar om Mats kan hålla i kursen och återkommer
-Personal till amatörfiket saknas vid stochampionatshelgen.
Styrelsen hjälps åt med att leta folk samt frågan om grindvakter
behövs tas upp vid mötet 25 maj (Roger, Lars)
Gunnar;
-Information till elever som går ur travskolan om ATF o
Travsällskapet? Frågan tas upp vid mötet 25 maj
-Önskar en uppdelning i styrelsen på vem gör vad och vad man vill
göra.
Fredrik;
-För att ungdomar skall få mer möjligheter att köra i provlopp kanske
vi kan införa någon form av poängsystem till tränare som sätter upp
yngre kuskar. Fredrik kollar på ett upplägg för kuskar under 25 år.
§10 Nästa möte
-Ti 7 juni 18:30
§11 Avslutning
-Emma tackade alla deltagarna och avslutade mötet
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