Protokoll Styrelsemöte
Axevalla travförening 4 Nov 2013
(Närvarande:Inge Dickens,Gunnar Johanzon,Lennart Svensson,Mats Kjellen,Linda
Furåker,Lenita Andersson,Ireen Lycken,Hans Walker)

§1

Mötets öppnande

-Inge hälsade alla välkomna o öppnade mötet
§2

Godkännande av dagordning

-Dagordningen godkändes
§3

Föregående mötes protokoll

-Föregående mötes protokoll föredrogs o godkändes
§4

Val av protokollsjusterare att jämte ordförande
justera dagens protokoll

-Ireen Lycken valdes
§5

Rapporter o Skrivelser

-Inge o Lenita rapporterade från RST Sydträffen på Åby.
Delegaterna fick i uppdrag att diskutera med resp förening om
Sydträffen/Sydkampen skall fortsätta att anordnas(Frågan
hänskjuts till övriga frågor)

-Inge rapporterade från V,travsällskaps styrelsemöte 22 okt.
*37 tävlingsdagar under 2014(43 2013)
*Stadgeändringar kommer att tas upp till beslut.
§6

Ekonomisk genomgång.

Gunnar föredrog för styrelsen.
*Derbyresan gav ett överskott på 10 714kr
*Aktivitetsbidrag på 5000kr har sökts hos BTR och erhållits.
Gunnar föreslog att skrivelse om medlemskap skickas ut i
samband med inbetalningskort för 2014.
Mötet sa ja till förslaget.
Gunnar föreslog att vi skulle anordna en
medlemsvärvningstävling under 2014.
Mötet sa ja till förslaget.
Gunnar redovisade även kostnader i samband med
medlemsfest(kräftskiva) i sept 2013
Mötet beslöt att i efterhand godkänna dessa kostnader.
§7

Hästägarpokalen/Travföreningens pris

-Mötet beslöt att ej köra hästägarpokalen under innevarande
år.Istället tar styrelsen fram förslag samt regler för detta
vandringspris som föredras och beslutas på årsmöte 2014.
Lennart fick i uppdrag att ta fram det skriftliga underlag som
skall finnas som underlag för detta förslag.
-Mötet beslöt att istället köra Travföreningens lopp Lö den
28/12 samt till detta inköpa priser för ca 3500 kr.

§8

Årsmöte planering

-Årsmötet beslöts att hållas Må 17 mars i klubblokalen
.Kallelse kommer att skickas ut med inbetalningskort samt
anges på hemsidan.

§9

Övriga frågor

-Nästa styrelsemöte må 9 dec 18:30 i klubblokalen.
-Mötet diskuterade Sydkampens fortsättning enl §5
Mötet beslöt att ATF är för att även fortsättningsvis anordna
dessa arrangemang.Mötet beslöt även att delegater får mandat
att meddela RST att ATF kan ställa upp med 1000 kr till
prispengar för sydkampen.
Mötet utsåg Lenita Andersson o Ireen Lycken till
representanter till RST:s höstmöte i Stockholm

-Linda Furåker rapporterade att kurs med Sofia Aronsson ej
lockade tillräckligt med deltagare för att kunna genomföras.

-Lennart,Mats o Lenita föredrog att reparation av trasiga
markiser(Kostnad ca 16000kr)behöver utföras vid
hästägarrummet .Diskussion vem som är ägare till fast
egendom måste klarläggas först.
Gunnar fick i uppdrag att kontakta Benny angående detta.

Avslutning
-Inge tackade de närvarande för visat intresse och avslutade
mötet
§10

…………………………..
Inge Dickens ordf

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

……………………………
Ireen Lycken

