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Styrelsemöte vid Axevalla Travbana 2012-02-20
Närvarande.
Inge Dickens (ID)
Gunnar Johanzon (GJ)
Ireén Lycken (IL)
Karin Hedström (KH)
Tommy Gustavsson (TG)
Hans Walker (HW)
Mats Kjellén (MK)
Dag Stenbrink (DS)
Gunilla Wilhelmsson (GW)
Tobias Karlsson (TK)

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.

Föregående mötesprotokoll.
Lästes igenom och lades till handlingarna.

5.

Rapporter/skrivelser.
a)
GJ, ekonomiska resultatet är plus, verksamhetsrapport i häftat utförande
delas ut på årsmötet.
b)
ID, travsportens hästägarskola 19/3, 26/3.
Skarahästland förstudie, vad kan ryttarsidan tillföra, de kommer till vår
anläggning utan att ha med sig några tillgångar.
Hyra ut anläggningen negativt med krockar, viktigt att 40 box finns
tillgängliga, bra kommunikation nödvändig.
c)
MK, Hästägarsektionen bjuder på ärtor o punsch 3/4.
d)
Poänglördag bredsportstävlingar 2 tävlingsdagar 12/5, 13/10.
e)
Awinna amatörserie, endast öppen för B-tränade hästar.
f)
ID meddelar BTRs valberedning att Axevallas TG förordas att bli omvald i
styrelsen.

6.

Ladugårdsinredes amatörserie utformning av regler.
För att erhålla poäng i serien måste man vara registrerad betald medlem före start i
serielopp.

7.

Hemsidan/Var är protokollen.
TG skickar om mail med protokoll till TK.

8.

Dam SM 2012 inbjudan.
Arrangemanget sker 1-3/6

9.

Beslut om inköp av TV o Radiatorer.
Inköp radiatorer och tv beslutades.

10.

Representanter till års-galan.
ATF styrelse anmäls fortsättningsvis till Travgalan (betalas av föreningen)

11.

Presentation av travföreningen för Axevallas hemsida.
Inloggningstext tas fram TG.

12.

Årsmötet
Mat för ca 40 personer beställs.
Verksamhetsberättelsen skrivs under 12/3

13.

Övriga frågor.
a)
GW tog upp om vi skall göra något speciellt inför På Landet.
b)
GW tycker att vi bör uppmärksamma hästägaren, bjud på något på
tävlingsdagar, tas upp på årsmöte för diskussion.
c)
KH vill bli utbytt/avlastas som ansvarig för provlopp, HW kan eventuellt
prova på.

14.

Avslutning
Nästa möte 12/3 kl 18.30 (kort möte för signering av verksamhetsberättelsen)
Ordförande tackade alla närvarande och avslutade mötet.
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