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Styrelsemöte vid Axevalla Travbana 2010-05-31
Inge Dickens (ID)
Ireén Lycken (IL)
Tommy Gustavsson (TG)
Karin Hedström (KH)
Mats Kjellén (MK)

Närvarande.
Gunnar Johanzon (GJ)
Tobias Karlsson (TK)
Lennart Svensson (LS)
Hans Walker (HW)
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 Hans Walker.

4.

Föregående mötes protokoll lästes igenom och lades till handlingarna.

5.

Rapporter från kom.
RST: DS rapporterade ifrån RST årsmöte i Stockholm 21 april där han och LS
deltog. I stort sett samma styrelse som förra året blev vald.
Hemsidan har utvecklats, nu kan man med kod göra en klubbinloggning och bl.a.
registrera medlemmar direkt.
Spelprocenten på banspelet som skall utfördelas till lokalföreningarna diskuterades.
Axevallas hästägarpokal körs 12 oktober.
BTR: TG rapporterade ifrån BTR årsstämma som var på Åby 18 april.
Då BTR ordförande Göran Lagergren avsagt sig omval då han blivit svårt sjuk (han
avled senare i början av maj) valdes Lars-Göran Lövgren till ny ordförande för BTR.
Mycket kretsade runt stadgeförslaget som klubbats igenom av STC, BTR har skickat
in en motion till nästa stämma (Elitloppshelgen) för att eventuellt kunna införa
förändringar i förslaget. Extra sommarnummer av Travtränaren planeras till juni.

6.

Bytardagen Husabykliniken rapport.
Bytardagen omsatte 21kkr.
Till Husabykliniken kom 35 personer och tittade på den moderna utrustningen.
Per Johansson skall skriva ett reportage (kommer även att läggas in på hemsidan).

7.

Familjedagen verksamhet.
På Landet – Det enda ATF har fått i uppgift är att hålla i två provlopp sulky + monté.

8.

Medlemsregistret/ nytt utskick/ förfrågan när/ var/ hur.
Vid genomgång av licenserade medlemmar som fått rabatt fanns det några
missuppfattningar som reddes ut (bara B1 och B3 licenser har serviceavgift).
GJ och TG gör ett utskick till de som fått rabatt utan att ha varit medlemmar och
förklarar att de antingen betalar medlemsavgift till ATF eller så får de en inbetalning
från Sällskapet på ett belopp motsvarande den felaktigt erhållna rabatten .

9.

Hemsidan.
Börjar ta form, det som behövs är lite uppdaterade bilder (styrelsen fotograferades
under kvällen). Andra önskemål var ”Torget/köp/sälj” samt länkar.

10.

Jägersroresan.
En 50 personers buss är planerad och resan kostar ”troligtvis” 1700kr.

11.

Welsh utställning 6-8 aug.
Förfrågan har inkommit om frukost och lunch för utställare fredag + lördag i
klubbhuset.
ID arbetar vidare med det praktiska, med rätt upplägg kan de ge ett tillskott i kassan.

12.

Nästa möte.
12/7 kl 19.00

13.

Övriga frågor.
a)
Städdag gräsläggning.
b)
Nostalgikväll planering fortsätter.
c)
Städa hästägarrummet (nya tavlor)
d)
Till nästa möte bjuds Benny Ternemar samt två styrelseledamöter från
Sällskapet in, för att svara på frågor från vår styrelse (dialog saknas).

14.

Avslutning.
Ordförande tackade alla närvarande och avslutade mötet.
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