Protokoll fört vid styrelsemöte i Axevalla Travförening den 1 dec 2009 i föreningslokalen Axevalla
Närvarande styrelseledamöter: Inge Dickens (ordförande), Karin Hedström, Lennart Svensson, Mats
Kjellén, Gunnar Johanzon, Ulla Ullberg, Clas-Göran Bäck, Gunilla Wilhelmsson, Ireén Lycken och Dag
Stenbrink.
1 Mötets öppnande
Inge hälsar välkomna och öppnar mötet.
2 Fastställande av dagordning
Beslöts att fastställa dagordning enligt utskick
3 Val av protokolljusterare
Utsågs Gunilla Wilhelmsson att justera dagens protokoll.
4 Genomgång av föregående protokoll
5 Rapporter
Inge rapporterade om ordförandekonferens som hölls den 9-10 okt på Åland.
BTR firade 30 år på Åby 7nov.
I dagsläget finns den 5500 licensierade i BTR.
Mötet med Benny 10 nov bestod av Inge Dickens och Karin Hedström. Detta fördes på tal: Proppar –
urval – vinstfördelning. En proppkommitté kan eventuellt bildas.
B-lopp: Inte omöjligt till våren.
En del stallar på stallbacken kommer att bli tomma p.g.a. det nya bygget. Detta leder till att en
förfrågan till medlemmarna på årsmötet kommer att ställas om att hyra ett stall tillsammans?
Belysningen på skogslingan togs upp, likaså belysningen på stallbacken.
Garderoben: Nu är markeringar uppställda för att fånga in restauranggästerna och dess ytterkläder.
Anläggningsavgiften: Föreningen jobbar på att ändra från 5 till 3 hästar och därigenom lägre avgift.
Anläggningskontroll: Ett gångbart system är under utarbetning. Tanken är att man skriver upp vilken
box/boxar man nyttjar och vilken dag. Visa hänsyn - mocka efter er!
6 Årsmötets planering
Årsmöte: 1 mars 2009 kl 18.30 i Viprummet.
7 Medlemsregistret, medlemskort, nytt utskick rapport
Medlemskorten kommer att skickas ut tillsammans med medlemsavgiften i början av 2010.
8 Belysning unghästbanan
En offert är tagen på belysningen på unghästbanan, ej arbete bara material. Själva belysningen kostar
140 000 kr. Samtal med Benny har resulterat i att Axevalla Travhästförening kan stå för material och
travbanan för arbete.
Styrelsen beslöt att Inge går vidare med ärendet till Benny.
Frågan angående belysningen skall ställas på årsmötet för beslut.
9 Övriga frågor
Skall sektionerna vara kvar inom föreningen?
Beslöt att ha dom kvar tillsvidare.
Vår – höstmöten är på förslag för samkväm och diskussioner.
Succén med bytardag kommer att vara den 24 april 2010.

Nostalgiafton med tidigare tränare är ett förslag.
10 Damsektionen
Ulla Ullberg rapporterade om damklubben.
11 Övriga frågor
Stallfikets status.
Provloppen varannan lördag, en stor ekonomisk utgift för föreningen. Detta borde travbanan bekosta.
Uthyrning av hästägarrummet togs upp.
12 Mötets avslutande
Inge avslutade mötet och önskade God Jul och Gott Nytt År.
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