Protokoll Styrelsemöte
Axevalla travförening 7 april 2014
Plats:Amatörlokalen,Närvarande,Gunnar Johanzon,Mats Kjellen,Linda Furåker,Ireen
Lycken,Lenita Andersson,Lennart Svensson,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
Linda Furåker valdes

§4

Föregående mötes protokoll
Godkändes

§5

Val av vice Ordf
Mats Kjellen valdes

§6

Val av vice sekreterare
Linda Furåker valdes

§7

Val av firmatecknare
Till firmatecknare och att teckna föreningens konton
i Sparbanken Skaraborg var för sig valdes Ordf. Gunnar
Johanzon och Sekr. Hans Walker.

§8

Val av adjungerad till travsällskapet
Gunnar Johanzon valdes

§9

Val av attestansvarig
Hans Walker valdes

§10

Provlopp B-tränarsektion
Linda rapporterade att Gunnar Karlsson tar hand om
anmälningarna som kommer att ske via hemsidan/eller tel.
Startlistorna läggs också ut på hemsidan.Anmälningstelefonen
kommer ej att användas i fortsättningen.
Ronny Andersson,Karl Persson o Roger Skoglund är
funktionärer vid provloppsdagarna.

§11

Verksamhetsplan 2014
-Studiebesök Bjertorp 12 april 2014
-Hästägarpokalen sept
-Stochampionatet städdag mm
-Hästivalen 27 sept. Atf arrangerar provlopp samt har öppet
amatörfiket
-Provlopp
-Besök veterinärmuseum planeras till hösten.
-Deltagande RST o BTR:s årsstämmor och konferenser.

§12 Ytterligare delegat till RST:s årsmöte
-Styrelsen beslöt att 2 delegater deltar.
§13 Skrivelser o rapporter:
-Skrivelse från Tommy Gustafsson angående reseersättningskrav
Styrelsen beslöt att ersätta reseräkningar för år 2012.
-Gunnar rapporterade från strategimöte med travsällskapet:
Banans sparkrav för år 2015 är 2 miljoner
Planer på att Uddetorpsgymnasiet skall flytta stallar till

Axevalla
Spelet har ökat 7,5 % i år
Gunnar rapporterade att de medel som finns på Bankboken
har placerats under en tid av 6 månader till en ränta av 1.35%
Gunnar redovisade lista på B-tränare som ej betalt medlemsavgiften
för 2014.Styrelsen hjälper till att kolla av vilka som slutat.
§14 Sektionsmöten
Styrelsen beslöt att B-tränar o hästägarsektion skall försöka ha
minst 3 möten per verksamhetsår.
§15 Nya frågor
-Styrelsen beslöt att information angående ATF:s verksamhet
skall ske vid licensutbildningar på axevalla.Mats(BTR) och
Lenita(RST) tar hand om detta.
-Ronny Andersson informerade om hur svårt det är att reda ut
försäkringsersättningar då man råkat ut för en olycka i samband
med travtävling.Föreslog att det skall finnas en stödgrupp som
kan hjälpa till med detta när någon blir drabbad.
Styrelsen stöder förslaget och diskussion kommer tas upp med
travsällskapet.(Gunnar)
§16 Nästa möte
Må 19 maj 18:30
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