Protokoll styrelsemöte
Axevalla Travförening Lö 27 aug
Plats: amatörlokalen
Närvarande, Emma Möller, Hans Walker, Mats Kjellen , Helena Wallberg . Fredrik
Handfast, 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.
-Kafeverksamheten under stochampionatet gick plus.
-Derbyresan betalas i efterskott.
§6 Skrivelser
Emma
-Konsortiemöte ¾ sept på Jägersro. Ola o Emma deltar från BTR ( om
Emmas skada ej förhindrar hennes deltagande)
-Inbjudan till BTR:s verksamhetsdag.

Hans
-Förfrågan har inkommit till Emma o Hans från talespersonerna för
hästägarna på Mantorp,Åby,Eskilstuna, o Solvalla angående ett
informationsbesök för att träffa vår och travsällskapets styrelse.
-Styrelsen beslöt att en förutsättning är att både travsällskapet och
ATF deltar. Förfrågan ställs även till VGTS.
§7 Rapporter.
Mats:
-Tvättmaskin för hästtäcken är i drift för medlemmarna.
Bokningslista, swischbetalning, instruktioner , och tvättmedel på
plats.
Allting fungerar utmärkt för närvarande.
Fredrik:
-Har tagit fram ett färdigt förslag för att fler ungdomar skall anlitas
som kuskar vid våra provlopp. Förslaget ser bra ut och styrelsen beslöt
att vi startar den från 3 sept 2022.
Emma;
-ATF sponsrade juniorkuskarna med presentkort Ladugårdsinrede
(600 kr) i finalen under stochampionatshelgen
Mari;
-Rabatt avtal med City gross pågår.
Hans;
-Renoveringsarbete (etapp 1) på altanen vid klubblokalen har inletts
av Skara Katedralskola. Etapp 2 (Läktare)kräver bygglov och sker
troligen nästa vår.
-Hans, Gunnar och Ove har skruvat upp informationsskyltar på
samtliga gästboxdörrar veckan innan stochampionatet.
-Hjärtstartare finns nu uppsatt i värmestugan på stallbacken

Helena;
-Halsdukar från ATF delades ut till ponnytravkuskarna vid
stochampionatet.
-Alla som hjälpt till vid golvläggning/målning och stenplockning
bjöds på lunch av ATF i klubblokalen.

§8 Aktiviteter
Emma:
-Derbyresan allt klart. Möjlighet att endast åka buss pris 1000
kr/person finns.
-Provloppis? Styrelsen beslöt att den hålls maj 2023.
-Föreläsningskväll Bearnie?. Vi avvaktar tillsvidare
Mats/ Mari:
-B96 utbildning kommer att hållas 14 sept i amatörlokalen.
Information läggs ut på hemsidan och facebook.
§9 Grupparbete kring mål och verksamhetsplan.
Summering av frågor som vi tar upp vid nästa styrelsemöte:
Punkt 1
Föreningen framtidsvision, vad vill vi , vad är viktigt:
-Samarbete med proffstränarna på banan.
-Samarbete med svenska monteryttarna
.Samarbete med travsällskapet
-Medlemsvärvningar, hur får vi med yngre medlemmar.
-Hästägare, hur får vi dom till travbanan/provlopp mm, aktiviteter på
banan viktigt.
-Det vi gör skall vi göra bra.

Punkt 2
Vad kan jag bidra med?
-Erfarenhet, förs över till nya medlemmar innan man slutar i styrelsen
Punkt 3
Nya intresseområden, fördjupningar.
-Travtränarna,SMR och Travsällskapet
-Samarbete med företag/ sponsorer
-Marknadsföring ATF/Travsällskapet
-Samarbete med ponnytravklubben
Punkt 4
Nya aktiviteter och behöver vi avveckla gamla?
-Derbyresan ? Utvärdering
-Brainstorm med travsällskapets styrelse, hur gör vi Axevalla bättre.
§10 Nya frågor
Gunnar
-Vid provlopp 3 sept hjälper Lars Ågren till som speaker.
-Per Arnes pension.?
ATF vill uppvakta honom för hans hjälp till vår förening.
Gunnar kollar upp när.
Emma
-Nytt möte med Lars o Roger; Emma kollar datum
-Andelshästansvarig ATF: Styrelsen utsåg Emma Möller till
andelshästansvarig.

§10 Nästa möte
-Må 12 september 18:30
§11 Avslutning
Emma tackade för ett givande möte och avslutade detsamma.
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