Protokoll fört vid styrelsemöte i Axevalla Travförening den 5 okt 2009 i föreningslokalen Axevalla
Närvarande styrelseledamöter: Inge Dickens (ordförande), Karin Hedström, Gunnar Johanzon, Ireén
Lycken, Dag Stenbrink och Lennart Svensson.
1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av Inge Dickens som hälsade de närvarande välkomna.
2 Fastställande av dagordning
Beslöts att fastställa dagordning enligt utskick
3 Val av protokolljusterare
Utsågs Ireén Lycken att föra dagens protokoll som förutom av ordföranden ska justeras af Gunnar
Johanzon
4 Genomgång av föregående protokoll
5 Rapporter
Inge rapporterade från Sydkampen. Svårt att få Axevalla hästar till proppen: 4-åriga och äldre, 0 till
högst 300 000kr.
Rapport från Solvalla: Röster som höjs över att det är för mycket prat om spelet kontra sporten. Mer
fokus på sporten.
Rapport Färjestad: Stonas läge i travsverige. Nu skall det bli fler lopp för ston. Vi måste följa upp
vardagstravet angående stolopp.
Derbyresan: 46 personer åkte till Malmö. Nytt för i år var att samtliga bjöds på lunch. Uppskattat!
Resan gick med vinst.
Garderoben: Rapport från Gunnar. Det fattas 30 min från 17.00 (då garderoben öppnar) till 17.30, då
flickorna kommer. Vi löste detta med ett rullande schema där vi i styrelsen tar hand om garderoben
den tiden. Bättre skyltning och bättre disciplin på inlämning av ytterkläder krävs.
Inge har informerat licensutbildarna om att kontroller angående anläggningsavgifter genomförts
regelbundet av styrelsen.
6 Planering av verksamheter inför hösten och 2010
7 Medlemsregistret, medlemskort, nytt utskick rapport
Medlemskorten kommer att skickas ut tillsammans med medlemsavgiften i början av 2010.
8 Familjedag i april
I april 2010 ordnas en ”familjedag”. Funderingar över vad föreningen kan tillföra av engagemang
diskuterades.
9 Övriga frågor
Beslöts att tid skall bokas med Per-Arne angående skogsslingans belysning.
10 Mötets avslutande
Sedan det antecknats att samtliga beslut fattats enhälligt tackade ordföranden de närvarande och
förklarade mötet avslutat.
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