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Styrelsemöte vid Axevalla Travbana 2010-07-12
Inge Dickens (ID)
Ireén Lycken (IL)
Tommy Gustavsson (TG)
Hans Walker (HW)

Närvarande.
Stenbrink (DS)
Tobias Karlsson (TK)
Lennart Svensson (LS)
Mats Kjellén (MK)

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 Mats Kjellén.

4.

Frågor, antydningar till sällskapets ledning.
Benny Ternemar och Olof Darius välkomnades och fick svara på våra frågor.
ID började med en vädjan till bättre kommunikation, man skall inte se på Ax
hemsida eller i programmet vilka saker som är på gång, uthyrd anläggning mm.
Bättre med en dialog och tätare BAS-möten för att få information och kunna
påverka. Några konkreta frågor var grusnings problem vid träning (fel av
leverantören). Fel på varmvattentermostater. För lite spån i boxar vid långt
tävlingsuppehåll. Belysningen som vi sponsrar arbetas det på. Benny informerade att
det blir ATG sommartrav under Stochampionatshelgen. Benny avslutade med att han
planerar ett BAS-möte i augusti.

5.

Föregående mötes protokoll lästes igenom och lades till handlingarna.

6.

Derbyresan.
Resan är fullbokad.

7.

Rapporter från kom.
RST: Det blir Sydträff på Solvalla 17/10.
BTR: TG informerade om att Skatteverket hört av sig angående avslutande av
Amatörföreningen, Damklubben är avslutad och Hästägareföreningen var enligt
Skatteverket oklart, när vi får besked kan en skrivelse skickas till Skatteverket.
Amatör-SM körs på Åmål, är vår kusk medlem, så betalar vi för resa och uppehälle.
BTR ordförandekonferens 9-10/10 (Silja färja) besked till kansliet 31/8.

8.

Kassarapport.
Enligt GJ går verksamheten plus

9.

Övriga frågor.

a)
b)
c)
d)

Stig Gustavsson har avlidit, han hedras med blommor eller fond (ca 500kr).
Souvenirbutik.
DS har ett förslag om guldspel till de som befinner sig på travbanan och gör
sina spel.
ID planerar vidare med Welsh utställningen 7-8/8

10.

Nästa möte.
30/8 kl 19.00

11.

Avslutning.
Ordförande tackade alla närvarande och avslutade mötet.
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Tommy Gustavsson

Justerat.

………………………………….

…………………………………

Inge Dickens

Mats Kjellén

