Protokoll styrelsemöte
Axevalla Travförening 7 feb 2022
Plats: amatörlokalen
Närvarande, Emma Möller, Hans Walker, Bo Larsson, Mari Laang, Gunnar Carlsson ,
Helena Wallström , Caroline Fagerberg. Valberedningen Bo Hellqvist.

§ 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.
-Carolina Fagerberg valdes

§4 Protokoll
-Protokoll från föregående möte godkändes och lades till
handlingarna
&5 Valberedningen har ordet.
-Bo Hellqvist informerade om förslag inför kommande årsmöte.
§6 Ekonomi/medlemsinbetalningar
Helena;
-Revisorn har godkänt resultat och balansräkningen
-Antal medlemmar som betalt för 2022 174 st varav 24 nya.
§6 Skrivelser
-Inga inkomna

§7 Rapporter
Emma:
-Rapporterade från Travsällskapets styrelsemöte jan 2022.
Emma ,Gunnar o Hans;
Frågor och svar Travmöte ATF-Roger o Lars (VD o Sportchef)
1 ATF önskar ha en hjärtstartare med förvaring i värmestugan.
Pris ca 15000 kr Moms genom sällskapet? HLR utbildning?
Travsällskapet betalar hjärtstartaren
Kommer efter coronan.
2, Anläggningsavgift, boxhyror 2022?
Inga höjningar i nuläget.
3 Banskötsel röda dagar
När röda dagar infaller på en Lördag vill vi ha banskötsel förutom Jul o Nyår)
Konsekvent.
( banmötet )
Svar från Bosse: En dag som berörs detta året. Midsommardagen vilket vi kan
acceptera.
4. På grund av inhyrd säkerhetstjänstpersonal vid infart blir kunderna ej
informerade var gästboxen ligger.(svårt den mörka årstiden).
Förslag; boxlistan plus karta läggs ut digitalt via länk på hemsidan. Då kan man
i lugn o ro studera vart man ska på vägen till Axevalla.
Stallvärd som hälsar välkommen och visar kunderna till rätta?
Av säkerhetsskäl läggs inte boxlistan ut. Förbud från ST på grund av dopingrisk
(boxarna kontamineras före)
Däremot får boxnr sändas till resp tränare. Lars kollar
Under coronan har det varit många nya säkerhetsvakter, men tanken är att RM
och/eller LÅ ska gå runt och visa vakterna så att de kan förklara och svara på
gästernas frågor.

5 Problem med att öppna/stänga innerdörrar i nedre stallängan.
Förslag ; Borra upp hål för sprinten till större diameter både i öppet och stängt
läge.
( banmötet
Svar Bosse: Skall åtgärdas.
6, Önskemål har framförts att tid till defilering ropas ut i högtalare intill dess att
digitala klockor är kompletterade.
De sista digitala klockorna ska inom närtid vara på plats.
7, Digital förslagslåda
ATF eller Sällskapet? Har du förslag på förbättringar som behöver göras vad
gäller anläggningen , banor , publikområdet, eller annan fråga som du vill att vi
skall ta upp så skicka den till vår förslagslåda så tar vi med oss den.
Bra förslag, som sällskapet kommer att genomföra.
8 Hur tas nya A/B tränare emot?
Axevalla bjuder på lunch, samt ett välkomst/informationspaket med förmåner
o vad vi erbjuder i form av träningsbanor, föreningar mm., presentation av
ATF/ Travsällskapet, samt hur man uppför sig på anläggningen (värdegrund
mm)?
Denna punkt ville RM ha hjälp av oss för att skissa på ett koncept hur
vi gör. Vi får ta fram någon lämplig. Välkomst/informationspaket,fribiljetter,typ
när man byter kommun.
9. Informationsskyltar på boxdörrar? (banmötet)
Bosse: Håller på att tas fram
10 Skattjakt Stochampionatet
Kan piraterna hitta en annan lösning på skattjakten då den är belägen strax
utanför våra toaletter med påföljd att dessa blir helt nedsmutsade av sand o
lera samt att varmvattnet tar slut, när föräldrarna skall tvätta/duscha av
ungarna, som grävt efter guldpengar
Hänvisas de till andra toaletter tycker många att vi är otrevliga.
Kanske inte heller så hygieniskt för barnen heller med tanke på vad som finns i
denna sandlåda.
Kanske godis regn är bättre, Hugga sönder en piratsäck eller nåt?
RM var medveten om problemet och insåg också att det behövdes nya inslag.

11 Det har inte städats eller bonats i vår lokal än. Videokanonen lyser med sin
frånvaro.
RM tar hand om dessa saker.
Extra punkt.
Roger vill ha hjälp med ideer på arrangemang för hästägare
(Pegasusprojektekt).
Vi föreslog typ rikshästen i ny bättre tappning, den första slog ju väl ut innan
man drog ihop ,med hockylagen.
Nya ideer/ förslag meddela Roger. Roger kommer även till nästa styrelsemöte.
Emma:
Rapport från styrelsemöte BTR
-Strategi kuskavgift skall framtas
-Jobbar för utökade starter av hemmahästar på den lokala banan
-Förslag till styrelse för STAB kommer den 15/3
-Årsmöte kommer att hållas fysiskt, datum ej bestämt.

§8 Aktiviteter/Årshjul
Emma;
Årsmöte ATF 28/3
-Emma fixar annons i travprogram
-Hans lägger ut kallelse och årsmötesdokument på hemsidan.
-Verksamhetsberättelsen är klar o godkänd av styrelsen
-Hans fixar dagordning till årsmötet.
-Helena fixar förtäring till årsmötet-Gunnar tar kontakt med Karl Alexandersson som mötesordförande,
-Lars Ågren bjuds in till årsmötet
Emma:
-Derbyresan planeras för 2022, Emma tar kontakt med Hellbergs
Buss.
§10 Årets Hästägare

Emma:
-Klart och informerat personen.
-Gunnar fixar plakett o blommor
§11 Nya Frågor
Hans;
- Problem med kommunalt avlopp på tänkt plats för tvättmaskin.
Bosse kollar med alternativ plats vid nästa banmöte.
Mari;
-Bemanningslistan för amatörfiket så gott som klar för första halvåret
2022
Gunnar;
-Tar kontakt med Dick Sjöberg om deltagande som observatör vid
nästa provlopp.
§12 Nästa möte
-Må 7/3 18:30 Amatörlokalen. (17:30 möte med Roger)
§13 Avslutning
Emma tackade alla deltagare och avslutade mötet
----------------------------Ordf
----------------------------Sekreterare

---------------------------------Justeras

