Protokoll Styrelsemöte
Axevalla travförening 16 juni 2014
Plats:Amatörlokalen,Närvarande,Gunnar Johanzon,Linda Furåker,Hans Walker,Anders
Furåker,,Berit Johansson

§1

Mötets öppnande
Gunnar hälsade alla välkomna o öppnade mötet

§2

Godkännande av dagordning
Godkändes

§3

Val av protokollsjusterare att jämte ordförande
justera dagens protokoll
Linda Furåker valdes

§4

Föregående mötes protokoll
Godkändes

§5

Provlopp
B-tränarsektionen(Linda) rapporterade att det fungerar bra.

§6

Skrivelser
Gunnar rapporterade:
BTRVerksamhetskonferens kommer att
hållas på Ålandsfärjan 20-21 sept. Pris 1000kr/deltagare
+reskostnader.ATF anmäler 2st,Gunnar Johanzon anmäls
samt Ronny eller Mats tillfrågas.Anmälan senast 31 juli.

§7

Sektionsmöten,rapporter,hästägarpokalen
Linda rapporterade från B-tränarsektionens möte:
-Filmning av provloppen svårt att genomföra då filmningen

kräver minst 2 personer.
-Förslag kontroll av rengörning boxar;avprickning vid
utfartsgrind.
-Städdag 1 juli,Ronny sätter upp lappar,start kl 16:00.
Så många som möjligt från styrelsen ställer upp.
-Mats undrade om ATF kunde få tillgång till körhallen på
Sö mellan 10-12:00 för medlemmar.Inget besked från Benny T.
-Gunnar Karlsson la förslag angående terass på taket till amatörlokalen med trappa upp inifrån.
-Medlemskort;styrelsen beslöt att inköpa inplastningsmaskin för
Ca 300 kr för tillverkning av medlemskort,genom Lindas försorg.
Medlemskap i Btr eller Rst anges på kortet.
Linda meddelade att 10 % rabatt på säkerhetsutrustning erhålles
hos Sten Wallin o Ladugårdsinrede.
-Linda hade förslag på att facebooksgrupp läggs upp för ATF,
Styrelsen tillstyrkte förslaget.
Gunnar raporterade:
- Hästägarpokalen körs den 7 okt.
Gunnar fixar en pokal för ca 800 kr samt putsar upp orginalpokalen samt fixar inskriptionerna.
-Renovering av hästägarrummet avseende markiser o solskydd är
klart.
§8 Derbyresan
Gunnar skickar ut personlig inbjudan till personer som var med
förra året,
Inge Dickens tar hand om arrangemanget.Styrelsen beslöt att stå
för Inges kostnader för resa o hotell .
§9 Nya frågor

-Hemsidan:
Hans föreslog att Linda tar huvudansvaret för hemsidan med Hans
som reserv.Styrelsen biföll förslaget
-Smörgåstårta stochampionatet:
Styrelsen beslöt att bjuda på smörgåstårta i amatörlokalen samt
hästägarrummet Lö denna helg
§10 Nästa möte
-Må 1 sept kl 18;30 amatörlokalen
§11 Avslutning
Gunnar önskade alla en skön sommar o avslutade mötet.
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