Axevalla Trav Förening Årsmötesprotokoll
16 Mars 2015
§1 Sammanträdets öppnande
-Gunnar Johanzon hälsade medlemmarna samt gästande Benny Ternemar välkomna och
öppnade årsmötet.

§2 Godkännande av dagordningen
-Dagordningen godkändes

§3 Val av ordförande för mötet
-Gunnar Johanzon valdes

§4 Val av sekreterare för mötet
-Hans Walker valdes

§5 Val av 2 medlemmar att jämte ordföranden justera protokollet tillika fungera som
rösträknare.
-Inge Dickens och Thomas Ekberg valdes

§6 Information från Västergötlands Travsällskap
Benny Ternemar informerade om ekonomi o planering för 2015
-Sparkrav på 2,8 milj för 2014 är uppfyllt med ett litet överskott.
-Spelet på banan har vänt uppåt varför ytterligare sparkrav har lagts på is tillsvidare.
-Incitament för att erhålla pengar från ATG för 2015 utgör bl.a.;

;1500 kr extra per häst med lopp över 11 hästar (6000 kr extra i 15-hästarslopp)
;alla 2,3 o 4 åriga hästar som startar ger banan 3000 kr om de ägs eller tränas i
Axevallaregionen oavsett vilken bana de startar på.
;5000 kr för nya tränarlicenser i regionen
;Personer som öppnar ATG konto i regionen ger banan 150 kr/person
-Värmestuga kommer att ställas upp inom kort.
-Renovering av tvättspiltor och boxdörrar i gäststallarna kommer att påbörjas inom kort
-Nyheter trippeltravet:Lalla Hansson o Elias kommer på Lördagen samt på Söndag
förmiddag anordnas motionslopp på banan,Skochampionatet 2640m Autostart.
-Rockabillyfestivalen kommer att prövas igen.
Frågor från medlemmarna till Benny som togs upp;
Problem med ridhästar som galopperar på träningsbanorna ;
Mötets åsikt var att endast travande hästar där ägaren erlagt anläggningsavgift skall vara
tillåtna på träningsbanorna.
Benny tog med sig frågan.

§7 Fastställande av röstlängd
-37 medlemmar närvarade o röstlängden fastställdes.

§8 Fråga om kallelse skett i behörig ordning
-Kallelsen godkändes

§9 Föredragande av verksamhetsberättelsen
-Gunnar föredrog verksamhetsberättelsen som godkändes

§10 Föredragande av revisorernas berättelse
-Mats Nilsson föredrog revisionsberättelsen som godkändes

§11 Fastställande av resultat och balansräkning
-Resultat och balansräkningen fastställdes

§12 Fråga om ansvarsfrihet för förvaltningen
-Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen.

§13 Fastställande av ev ersättningar
-Reskostnader med 18,50/mil fastställdes

§14 Val av styrelse
a)
b)
c)
d)
e)

Val av ordf. för ett år: Gunnar Johanzon valdes
Sekr för 2 år : Hans Walker valdes
Kassör för 2 år: Gunnar Johanzon valdes
Styrelseledamöter för 2 år 3st: Ireen Lycken,Linda Furåker o Anders Furåker valdes
Suppleanter för 1 år 3st: Karin Hedström,Gunnar Karlsson o Frida Lagerin valdes

§15 Val av revisor för 2 år
-Thomas Ekberg valdes

§16 Val av 1 revisorsuppleant för 1 år
-Lars-Erik Prytz valdes

§17 Val av valberdening för 1 år(varav en sammankallande)
-Thomas Widell (sammankallande),Ove Ousbeck o Göte Lindqvist valdes

§18 Val av B-tränarsektion för 1 år(varav en sammankallande)
-Linda Furåker(sammankallande),Mats Kjellen,Ronny Andersson o Gunnar Karlsson valdes.

§19 Val av Hästägarsektion för 1 år(varav en sammankallande)
-Gunnar Johanzon(sammankallande),Lenita Andersson,Frida Lagerin o Anders Furåker
valdes.

§20 Val av Damsektion för 1 år
-Mötet beslöt att Damsektionen läggs vilande för 2015

§21 Fastställande av medlemsavgift för 2016
-Medlemsavgiften 300 kr fastställdes

§22 Från Styrelsen hänskjutna frågor
Årets hästägare(2014)
-En enig styrelse har utsett årets hästägare till Ulla Wiklund Thuren
Gunnar och Lenita förärade Ulla med blommor och pristallrik
Avtackning
-Avgående Lennart Svensson avtackades efter mångårigt arbete (ca 40 år) i
Hästägarföreningen/ATF

§23 Behandling av ev. inkomna motioner i laga tid
-Inga motioner har inkommit
§24 Avslutning
-Gunnar tackade alla närvarande för visat intresse och avslutade mötet
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