Axevalla Trav Förening
Årsmötesprotokoll verksamhetsåret 2012
Amatörlokalen Axevalla 2013-03-18

§1 Sammanträdets öppnande
-Inge Dickens hälsade medlemmarna samt gästande Benny Ternemar och Petra Wirtberg
välkomna och öppnade årsmötet.

§2 Parentation
-En tyst minut hölls för under verksamhetsåret bortgångna medlemmar

§3 Godkännande av dagordningen
-Dagordningen godkändes

§4 Val av ordförande för mötet
-Inge Dickens valdes

§5 Val av sekreterare för mötet
-Hans Walker valdes

§6 Val av 2 medlemmar att jämte ordföranden justera protokollet tillika fungera som
rösträknare.
-Jane Widell o Kicki Albinsson valdes

§7 Information från Västergötlands Travsällskap
Benny Ternemar föredrog planeringen för 2013:
-Poänglördag 18 maj,7september
-uttagning till amatörSM 3 sept,final 20 september Åby
-Tjejkvällar 7 maj o 1 okt
-Rockabillyfestival 28-29 juni + bilutställning
-Nordisk Husbilsmässa 26-30 juni
-Trippeltrav 19-21 juli med dubbel V75
-Hästival 8-11aug
-Oktoberfest 5 okt med direktspel o V5
-V75 28 dec
-Centrala prismedel 2013
Vid Axevallas vardagstrav har ingen sänkning gjorts.
Brant prisskala har införts vilket har frigjort 600 000 kr till lopp med under 20000 i förstapris.
-renovering av stall 19 o 20 pågår
-Boxhyra har höjts till 320 kr för ej axevallalicensierade hästar

§8 Information LRF Häst Petra Wirtberg
Petra informerade om
-LRF nya satsning på hästföretagande.
-Vilka medlemsförmåner,såsom företagscoachning,försäkringar som finns
-ett uppstartsmöte kommer att hållas där eventuellt Lutfi Kolgjini kommer att medverka och
ATF:s medlemmar är välkomna.

§9 Fastställande av röstlängd
-Röstlängden(39st medlemmar) fastställdes

§10 Fråga om kallelsen till årsmötet skett i behörig ordning
-Ja

§11 Föredragande av verksamhetsberättelse
-Inge Dickens och Gunnar Johanzon föredrog verksamhetsberättelsen

§12 Föredragande av revisorernas berättelse.
-Mats Nilsson föredrog revisionsberättelsen
§13 Fastställande av resultat och balansräkning.
-Resultat och balansräkningen fastställdes
§14 Frågan om ansvarsfrihet för förvaltningen.
-Styrelsen beviljades ansvarsfirhet för förvaltningen

§15 Fastställande av ersättningar
-reskostnader med 18,50 kr mil fastställdes
§16 Val av styrelse
a)Ordf för 1 år
-Inge Dickens valdes
b)Sekr för 2 år
-Hans Walker valdes
c)Kassör för 2 år
-Gunnar Johanzon valdes
d)Styrelseledamöter för 2år
-Ireen Lycken och Linda Furåker valdes
e)Suppleanter för 1 år 3 st
-Gunilla Wilhelmsson,Tobias Karlsson och Lennart Svensson valdes

§17 Val av en revisor för 2 år
-Thomas Ekberg valdes

§18 Val av 1 revisorssuppleant för 1 år
-Mats Prytz valdes

§19 Val av valberedning för ett år
-Tomas Widell,Ove Ousbäck,Göte Lindqvist valdes med Tomas som sammankallande.

§20 Val av B-tränarsektion för 1 år
-Karin Hedström,Linda Furåker och Erica Augustson valdes med Karin som sammankallande

§21 Val av Hästägarsektion för 1 år
-Lenita Andersson,Mats Kjellen och Lennart Svensson valdes med Lenita som
sammankallande.

§22 Val av Damsektion för 1 år
-Mötet beslöt att lägga damsektionen vilande tillsvidare

§23 Fastställande av medlemsavgiften för 2014
-Oförändrad 300 kr

§24 Från styrelsen hänskjutna frågor
-Inga hänskjutna frågor fanns

§25.Behandling av inkomna motioner
-Inga motioner fanns att behandla

§26 Övriga frågor
-Mötet beslöt att hålla den traditionella ”Bytardagen” Lö 27 april
-Förslag till inköp av jänkarvagn för uthyrning till medlemmar diskuterades men
avslogs,möjligheten kommer istället att diskuteras med Ladugårdsinrede.
-Mats Kjellen delade ut pris till årets Hästägare :Jane och Tomas Widell

§27 Avslutning
-Inge Dickens tackade medlemmarna och avslutade mötet
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