Protokoll Styrelsemöte
Axevalla travförening 19 maj 2014
Plats:Amatörlokalen,Närvarande,Gunnar Johanzon,Mats Kjellen,Linda Furåker,Ireen
Lycken,Lenita Andersson,Hans Walker,Anders Furåker,Ronny Andersson,
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
Berit Johansson valdes

§4

Föregående mötes protokoll
Godkändes

§5

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

§6

Skrivelser
Gunnar rapporterade:
-Mail har inkommit från Tommy Gustavsson angående
retroaktivt reseersättningskrav.Styrelsen beslöt att lägga detta
till handlingarna tillsvidare.
- Nyhetsbrev från BTR.Verksamhetskonferens kommer att
hållas på Ålandsfärjan 20-21 sept. 2 st deltagare från ATF
utses på nästa möte

§8

Rapporter
Gunnar rapporterade från Travsällskapets senaste möte;
-ökning av banspelet med 6,7%
Gunnar rapporterade om skrivelse från Bert Ottosson Åby:
-Som medlem i RST erhåller man 100 kr i rabatt vid tecknande
av hästfärsäkring i folksam.(ej If som felaktigt angavs vid
ATF:s årsmöte.
Mats rapporterade från Studiebesök Bjertorp;
-Ett 20-tal medlemmar anslöt till Husaby Hästkliniks anläggning
på Bjertorp där Henrik Nyberg och Caroline Ulander visade
runt på kliniken o omgivningen.
Därefter bjöds deltagarna på förtäring vid Lumber o Karle samt
Henrik o Caroline höll ett intressant föredrag om halsproblem o
ryggproblem på travhästar.
Mats tackade Henrik o Cecilia för ett trevligt arrangemang.
Hans rapporterade från BTR:s Årsmöte 27 april på Åby där
även Mats och Ronny deltog
-Ekonomin i BTR var god.
-Ny utgivare av tidningen travtränaren har utsetts.4 nr kommer att
ges ut per år samt kompletteras med nyhetsbrev.
-Nytt avtal har slutits med Hippo där medlemmar i BTR får 10%
rabatt.(Hippo har i dagarna köpt upp Svenska foder så vi har även
där 10%.
-ATF fick ett tredjepris i medlemsvärvartävning 2013 på 600 kr.
-Aktivitetsbidrag på 5000 kr kan även sökas från lokalföreningarna under 2014.
-Ronny fick efter årsmötet redogöra inför de församlade hur
kontakten med ST och försäkringsbolagen fungerat.
Caj Mäkinen kommer att reda ut vad vi har för försäkringar
samt hur o vad dessa gäller för.
Försäkringsfrågor kommer även att vara huvudämnet på årets
versamhetskonferens

Gunnar rapporterade från RST årsmöte;
-Avgiften har sänkts till 88kr per medlem
-Vaggeryd är ej längre medlem i RST
-Årsmötesförhandlingarna drog ut på tiden då revisionberättesen ej var färdigställd till årsmötet.
-Hans Skarplöth höll föredrag angående hur pengarna fördelas
från ATG
Gunnar rapporterade från sektionsmöte hästägarsektionen
-Årets hästägare har börjat diskuterats
-Hästägarpokalen förvisades av Gunnar och kommer att förvaras
hos densamme.
-Hästägarpokalen planeras att köras som ett eget lopp den 7 okt.
Priser:Hästägartäcke samt pris till körsven,hästägare och skötare.
samt mindre pokal för ca 700 kr.
-Pris på nya markiser och solskyddslameller har ehållits från
Solskyddsteknik.16000 kr + moms.
Styrelsen beslöt att ATF sponsrar med 10000 kr och
travsällskapet står för resterande belopp.
-Derbyresan 5-7 sept. Annons sätts ut i travprogrammet.
1900 kr/dubbelrum,2500 kr enkelrum

§8 Nya frågor
Mats;
-Nya tavlor till hästägarrummet bör tas fram.Kollar med bl.a
Ulf Stenströmer,Noras Bean.
Berit;
-Information kommer från sekretariatet angående hjälp vid
arrangemang av På Landet-festivalen
-Förslag angående föredrag av någon proffstränare.
Eventuellt till hösten.

Ronny;
-Sten Wallin borde få gratis tillträde till banan även vid stochampionatet.Gunnar kollar med Henrik.
-Ronny redogjorde för kontakten med travsällskapet efter
olyckan som han råkade ut för.
-Ronny undrade angående avgiften(100kr) för körhallen.
Ingår körhallen i anläggningsavgiften?Vart går avgiften?
Kollas upp med Benny Ternemar.
§9 Nästa möte
-16 juni kl 18:30 amatörlokalen
§10 Avslutning
-Gunnar avslutade mötet.

Gunnar Johanzon
Ordf

Hans Walker
Sekreterare

Berit Johansson

