Protokoll fört vid styrelsemöte i Axevalla Travförening den 3 oktober 2011 i föreningslokalen Axevalla
Närvarande styrelseledamöter: Inge Dickens (ordförande), Tobias Karlsson, Gunnar Johanzon, Hans
Walker, Mats Kjellén, Dag Stenbrink, Ireén Lycken och Karin Hedström.
1 Mötets öppnande
Inge hälsade alla välkomna.
2 Fastställande av dagordning
Beslöts att fastställa dagordning enligt utskick.
3 Val av protokolljusterare
Utsågs Mats Kjellén att justera dagens protokoll.
4 Föregående mötes protokoll
Inge gick igenom föregående mötes protokoll.
5 Rapporter/skrivelser
 Kalendern: Över 20 sponsorer har visat intresse och tackat ja. 500 kalendrar ska tryckas.
Priset för kalendern är ännu inte bestämt.
 Garderoben öppnar igen inför hösten 11 okt.
 Ekonomi: Gunnar redovisade kontona. Föreningen har en god ekonomi.
 Hästägarrummet: Tavlorna har hängts på plats. En tavla på Fridhems Ambra (årets häst 1999)
har skänkts av fam. Ousbäck.
 RTS: Dag Stenbink informerade om höstmötet 29-30 oktober. Mötet läggs till Åland. En
delegation sökes.
 En skrivelse ska lämnas till travsällskapet angående gratis boxhyra för startande
hemmahästar på Axevalla.
 Smörgåstårta ska bjudas på den 11 oktober, både i hästägarrummet och i B-lokalen, då
hästägarpokalen 2011 körs. Även deltagande i Hästägarpokalen ska bjudas på tårta.
 Inge Dickens och Hasse Walker redogjorde för ordförandekonferensen på Åland.
6 Ladugårds amatörserie
Regelverket för Ladugårds amatörserie ska ses över till nästa år.
7 Hemsidan / Var är protokollen?
Hänskjuts till nästa möte.
8 Dam-SM 2012 Vad behöver förberedas
Hänskjuts till nästa möte.
9 Sydträffen 2012 Axevallas tur Vad kan vi förbereda
Tas upp vid nästa möte.
10 Ombyggnad ”barnbion”
En eventuell ombyggnad av ”barnbion” på den befintliga platsen kommer att göras.
Glasläktaren kommer att hållas stängd i vinter. För dyr uppvärmningskostnad.
11 Övriga frågor.
 Efterlyser en eller flera personer som vill sköta tornet på lördagar, när vi kör våra provlopp.
(Se hemsidan
 Boxkontroller ska utföras kontinuerligt.
 Är westernhästarna vaccinerade? De befinner sig på stallbacken bland våra hästar. Framöver
måste vi amatörer ha 40 gästboxar reserverade för oss, när anläggningen hyrs ut till
hästevenemang.
12 Mötets avslutande
Inge avslutade mötet och noterade att nästa möte är den 8 december kl 18.30.
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