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Styrelsemöte vid Axevalla Travbana 2009-06-01
Närvarande.
Inge Dickens (ID)
Gunnar Johanzon (GJ)
Ireén Lycken (IL)
Karin Hedström
(KaH)Tommy Gustavsson (TG)
Dag Stenbrink (DS)

1.

Mötets öppnande.
Inge Dickens öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2.

Förslag till dagordning.
Dagordningen befanns vara riktig och godkändes.

3.

Val av två protokolljusterare.
Inge Dickens samt Ireén Lycken.

4.

Rapporter (bl.a. bytardagen, möte med Benny)
a)
Sista lördag i april blir det bytardag nästa år.
b)
Möte med Benny 28/4

Bilavgift gräsparkering utgår.

Anläggningsavgiften är förhandlingsbar.

Nya skottkärror kommer.

Ny tid för körutb. Dick försöker ändra inför kommande utb. omg.

Femkampen återupptas.

Ser över Ponny anläggningsavgift.

5.

Fördelning av ansvarsuppgifter (bl.a. hemsidan)
a)
Hemsidan uppdateras så snart TG fått inloggningskoder av Jacob.
b)
Boxkontroll avgiftskontroll genomförs av Börje.

6.

Sektioner.
a)
BTR: Klubbmatchförslag tas fram.
b)
RST: Föryngring av har skett i den centrala styrelsen då de två äldsta ersatts.

7.

Ekonomi.
Deklaration har fått uppskov.

8.

Reklamplats.
Vi har inte längre något avtal med CG hästsport då de tog bort sin skylt efter en
schism med Henrik Johansson.
Fritt att söka nya företag som vill ha reklamplats, pris kan diskuteras.

9.

Derbyresa 4-6 sept.
Samma resa och priser som förra året.

10.

Medlemsregistret/medlemskort/nytt utskick.
TG tar kontakt med Jacob för att få registret översänt i excel format.
Till nästa möte trycks medlemskort upp.

11.

Städdagar.
Städdag 15/6, arbetsuppgifter fördelas av Per-Arne, korv med bröd serveras.

12.

Basmöte.
ID och DS går på mötet som blir den 9/6

13.

Övriga frågor.
a. Lotteri på vipbiljetter som erhölls vid Travföreningens dag.
b. Stochampionatshelgen, utdelning av Aftonbladet,
Varje sektion ordnar med folk.
c. Westerntävling i början på augusti, anläggningen stängd.
d. Nästa möte 3/8.

14.

Avslutning.
Ordförande tackade alla närvarande och avslutade mötet.
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