Protokoll styrelsemöte
Axevalla Travförening 27 Aug 2015
Plats:Amatörlokalen,
Närvarande,Gunnar Johanzon,Hans Walker,Ronny Andersson,Gunnar Carlsson,Linda
Furåker,Anders Furåker,Karin Hedström

§ 1 Mötets öppnande
Gunnar hälsade alla välkomna och öppnade mötet

§ 2 Godkännande av dagordning
Godkändes

§3 Val av protokollsjusterare att jämte ordföranden justera
dagens protokoll
Anders Furåker valdes

§4 Föregående möte protokoll
Godkändes o justerades
§5 Skrivelser
Gunnar J: Inbjudan till Syd-Träffen RST 18,19 sept har inkommit.
-Styrelsen beslöt att Gunnar o Mats representerar ATF.
RST står för kostnaderna 2 pers exkl resa/övernattning.
-Program till BTR:S verksamhetskonferens har inkommit.

§6 Rapporter
Gunnar J:
-Ekonomisk rapport; Överskott på 50 000 kr per 30/6 2015

-Ansökt o fått aktivitetsstöd från BTR på 5000 kr
-Extra aktivitetsstöd från BTR på 10 000 kr har inkommit.
-Arrangemanget Foderresan har genomförts med ett 20-tal deltagare
-Golven i amatörlokalen har bonats
-Derbyresan;40 anmälda
-Berit Johansson har gått bort,Gunnar J och Lenita representerar ATF
vid begravningen.
-ATF har nu 235 betalande medlemmar(145 B-tränare)(+27 2015)
-ATF genom Gunnar J o Gunnar C sköter prisutdelning vid
nästkommande breddtravsdag på Axevalla.
Ronny;
-Klagomål på stallbacken angående ljud vid provloppsdagar,nyckel
krävs till inskrivningen för att sätta på detta.Ronny fixar detta.
-Segertavla till amatörlokalen/Ulla Turen,Ronny ordnar detta.
§7 Städning amatörlokalen
Styrelsen beslöt att vi sköter detta i samband med styrelsemöten
(samling 45 min före mötet)

§8 Aktiviteter
-Loppis 3 okt
Gratis för medlemmar övriga 100 kr
Annons i lokaltidingar,hemsidan,Ronny vid provlopp,program,samt
anslagstavlan på stallbacken.

§9 Nya frågor
Karin: Har fått in önskemål om att datum för provloppsdagar sätts upp
på anslagstavlan vid värmestugan.Linda fixar detta.
Ronny;Märkning av träningsvagnar,Gunnar J pratar med Per-Arne.
Gunnar C: -Anders Ek skänker ett kyl till värmestugan.
-Problem med överbelastad toalett i amatörlokalen vid
stochampionatet ,då övriga toaletter i närområdet var stängda.
§10 Nästa möte
-To 24/9 kl 18:30(samling 17:30 för städning)
§11 Avslutning
Gunnar avslutade mötet.
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