Protokoll styrelsemöte
Axevalla travförening 6 okt 2014
Plats:Amatörlokalen,
Närvarande,Gunnar Johanzon,Mats Kjellen,Linda Furåker,IreenLycken,,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 möte protokoll
Godkändes

§ 5 Inbjudan Sydkampen
Gunnar;24-25 okt Malmö Jägersro,Skånska travhästägarsektionen
inbjuder till möte fre 24.Häst från resp bana med högst startpoäng får
deltaga i sydkampen.ATF bidrar med reskostnader om häst från
Axevalla deltar.
2 delegater från resp bana är inbjudna.
Styrelsen valde Mats o Gunnar som delegater

§6 Skrivelser
Gunnar rapporterade om skrivelse från Solvallas Hästägarförening

§7 Rapporter
Ronny;Rapport från BTR:s Möte på MS Birka.
-Försäkringsfrågor;Ersättning för sveda o värk tillkommer nästa år i
B-tränarförsäkringen(höjning 100 kr)
-Breddlopp;Antal körda lopp för deltagande kuskar kommer troligen
att höjas till 350.
-Anläggningsavgift jämförelse;Halmstad högst 4400 kr,Axevalla näst
högst 2200,Solvalla o Färjestad lägst 0 kr.
-Förslag från BTR att B-lopp höjs till max 500 poäng
-Körprovision bör vara lika för B resp A-tränade hästar(idag 10%/5%)
Gunnar;Banan;Gunnar har tagit upp frågor med Benny angående
minskning av banskötsel samt rengörning av boxar.
Banan kommer att skrapas även kl 15:30 vardagar
Gunnar;Har sökt bidrag från BTR om 5000kr för medlemsaktiviteter.
Har lämnat in lista till BTR över nya medlemmar 2014 för att
deltaga i medlemsvärvartävlingen.
§8 Hästägarpokalen
Gunnar;Har ordnat Täcke,tenntallrik,blommor samt ostlådor till
pristagarna.Mats o Gunnar är prisutdelare.

§9 Medlemsregister
Gunnar;Medlemsregistret i RST är uppdaterat.
8536 kr för mycket betalt 2014.
Berth Ottosson(RST) skall ta upp detta vid nästa styrelsemöte om
pengarna kan återbetalas,vilket är ett krav från ATF.

§10 Cafeverksamhet vid provlopp
Gunnar o Mats hade öppet Lö 28/9 Hästivalen
Gunnar kollar av med stallfiket så att vi inte har öppet samtidigt med
deras verksamhet.

§11 Hur värvar vi fler medlemmar?
Förslag från styrelsen;
-Lämna ut BTR:s Informationsbroschyr till B-tränade hästar i
Inskrivningen
-Lägg ut info om förmåner på mest besökta fliken på
hemsidan(resultat provlopp)
-Skicka ut info i samband med inbetalningskort 2015
-Nytt medlemskort för rabatter
-Hjälpas åt att fråga nya tränare på stallbacken.
§12 Nya frågor
-Berit,Ireen,Ronny;Säkerhetsrutiner vid uthyrning till Westernryttare
vilka galopperar på unghästbanan samt i fel varv på långsambanan.
Tar spån från A-tränare
Betalar BYS anläggningsavgift?
Gunnar tar upp detta med Benny.
-Linda;Förslag guidad tur ”Följ din häst”
Förslag;Loppis istället för bytardag

-Ronny;Våra provlopp vid hästivalen bör ej krocka med med annan
verksamhet(Clinic i Körhallen) då vi ej får några nya åskådare.
-Mats;Medlemsfest efterlyses
-Hans;Besökpå veterinärmuseum planeras till februari
-Gunnar;Rapport från Travsällskapet:Spel samt publik har ökat.
38 st tävlingsdagar 2015

§13 Nästa Möte
-Må 10/11 2014,amatörlokalen
§14 Avslutning
Gunnar tackade för visat intresse o avslutade mötet
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