Protokoll styrelsemöte
Axevalla travförening 1 sept 2014
Plats:Amatörlokalen,
Närvarande,Gunnar Johanzon,Mats Kjellen,Linda Furåker,IreenLycken,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
Berit Johansson valdes.

§4 Föregående möte protokoll
Godkändes

§ 5 Provlopp
Provloppsverksamheten fungerar bra.
Fortfarande fel dagar angivna i Axevallas travprogram,Gunnar
tar upp detta med sekretariatet.

§6 Skrivelser
Gunnar: Ulla Ullberg tackade för att hon fick representera ATF
vid möte Dam-Sm.
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§7 Rapporter
Hästägarpokalen
Gunnar: Pokalen har putsats upp och värdet har uppskattats.
Ny pokal skulle kosta ca 25000 kr men värdet på graverad pokal
utgör endast silvervärdet ca 1000 kr.
Hästägarpokalen avgörs vid tävlingsdag 7 okt 2014.
Styrelsen beslöt att:
Graverad tenntallrik ,samt hederstäcke o pris till skötare o
körsven sponsras av ATF.Gunnar ordnar detta,kostnad ca 3000
kr.
Mats o Gunnar utsågs till prisutdelare.
Medlemskort:
Linda:Förevisade förslag på medlemskort.
Styrelsen beslöt att Linda får fria händer att väja ett av förslagen
men att rutan för BTR o RST tas bort
Derbyresan:
Gunnar;48 medlemmar har anmält sig.
Klubblokalen
Gunnar,Mats,Ove Ousbeck ,och Gunnar Karlsson har hjälpts åt
att flytta möbler samt bonat golvet i klubblokalen.
Gunnar rapporterade att ATF har utsetts till årets B-tränarklubb
av tidningen Travtränaren.Gunnar har intervjuats om klubbens
verksamhet samt Malin Albinsson har tagit bilder.Reportage
kommer i nästa nummer av tidningen.
§8 Medlemsvärvningstävling
Gunnar;medlemsvärvningstävlingen är avslutad.
Vinnare blev Hans Walker med Cristina Elfström på andra plats.
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§9 Medlemsregister
Gunnar; Krav på faktura har inkommit från RST(skickad via
mail till Lenita enligt RST)Fakturan är betald av Gunnar men
efter kontroll av G är flertal ej betalande medlemmar med på
RST lista.Gunnar kommer att uppdatera listan varför beloppet
kommer att reduceras med ca 50%.
§10 Möte Sveriges damklubbar.
Styrelsen beslöt att stå för Ulla Ullbergs kostnader för
deltagande vid detta möte.
Kostnad ca 1000 kr.
§11 Priser medlemsvärvningstävling
Styrelsen beslöt att utdela 1500 plus 750 kr i form av presentkort
till pristagarna.
§12 Nya Frågor.
-Mats; Stefan Pettersson har ställt fråga till ATF om vi står
bakom beslut angående minskat banunderhåll och förändring av
underlaget på unghästbanan samt rakbanan.
Mats kollar med Karin Hedström vad som beslutades vid senaste
bankommittemötet.
-Ronny;Har blivit tillfrågad och tackat ja till att vara referent vid
provlopp hästivalen.
Travprovlopp,monteprovlopp samt ponnytravlopp kommer att
hållas denna lördag 27 sept.Tävlingsdress o säkerhetsväst skall
bäras.
Mötet beslöt att Ronny sköter detta.
Gunnar kollar med Kerstin om amatörfiket kan hållas öppet
denna dag.
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-Ireen;Rengörning av gästboxar är fortfarande mycket
dålig,samt även skräpigt på spolplatser och trasiga dörrar mm.
-Hans;Skrivelse från BTR inför konferens på silja line 20- 21
sept angånde vilka frågor lokalföreningarna vill att BTR skall
driva,
Beslöts att vi funderar samt skickar med Ronny dessa.
-Gunnar;Axevalla ponnytravklubb har inkommit med förfrågan
angående sponsring av ett lopp.
Styrelsen beslöt att tillstyrka sponsring med 2000 kr.
§13 Nästa möte
Må 6 okt kl 18:30
§14 Gunnar tackade för ett givande möte och avslutade
detsamma.

Gunnar Johanzon
Ordf

Berit Johansson
Justeras

Hans Walker
Sekr
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