Protokoll Styrelsemöte
Axevalla travförening 13 maj 2013
Närvarande:Inge Dickens,Lennart Svensson,Mats Kjellen,Karin Hedström,Linda
Furåker,Lenita Andersson,Gunnar Johanzon,Irene Lycken,Hans Walker

§1

Mötets öppnande
-Inge hälsade alla välkomna o öppnade mötet

§2

Godkännande av dagordning
-Godkändes

§3

§4

Val av protokollsjusterare att jämte ordförande
justera dagens protokoll
-Karin Hedström valdes
Rapporter o Skrivelser
- Hans o Inge rapporterade från BTR:s årsmöte på Åby där
de närvarade 21 april 2013.
:Årets B-tränare Jonny Johansson(Harry Haythrow)
:Årets B-tränade häst Raggmunken,Tord Gustafsson
:Chefsveterinär Göran Åkerström informerade om nytt
system med checklista som ansvarig tränare skall fylla i före
start av häst(kommer att införas fr.o.m 1 sept.)
Informerade även om att regeln att häst skall värmas på
banan,här räcker det med defilering och provstart före lopp.
-Inge rapporterade från ”Fralla för alla”möte.
:Träningsbanorna har för löst underlag allmän uppfattning

§5

§6

Bytardagen/Poänglördag 18 maj
- Mats informerade om planeringen,korv med bröd
kommer att säljas i föreningens regi.
Samling 07:30 för medhjälpare

Vårens aktiviteter,planering
-Karin informerade om stidiebesök hos Åke Svanstedt 6
juni kl.09:45
Samling 09:00 vid COOP:s parkering för de som vill
samåka
Anmälan senast 3juni till Karin
-Sommarfest planeras Lö 8 juni ,Lenita håller i trådarna.
Kl 19:00,anmälan till Lenita,140 kr/person senast 3
juni

§7

Nästa möte
-Må 17 Juni

§8

Övriga frågor
-Gunnar redovisade medlemslistor B-tränare som reviderades
under mötet
Ca 40 nya medlemmar i år,men några gamla som ej
betalt,totalt ca 240 medlemmar.
-Lenita hade fått fråga om medlemskläder,jacka med logga på
Finns intresse?Irene kollar på profilsupport i Skövde ang priser.

-Lenita hade fått förfrågan om aktivitetsgrupp som kunde ordna
resor mm.Travresor anordnas av Club Axevalla och vi ordnar
derbyresan,vi avvaktar tillsvidare.
-Lenita undrade om proppar för bara B-tränade hästar även kan
skrivas ut på Axevalla.Kollas med Benny.
-Lenita frågade om man som hästägare blir bjuden på fika i
samband med start?
Svar:Ja oftast.
-Lennart efterlyste lista på styrelsen att sätta upp i
hästägarföreningens lokal.Mats ordnar detta.

§9

Avslutning
-Inge tackade deltagarna för visat intresse och avslutade
mötet

…………………………..
Inge Dickens ordf

Protokollförare
……………………………
Sekr Hans Walker

……………………………
Karin Hedström

