Protokoll styrelsemöte
Axevalla Travförening 12 jan 2015
Plats:Amatörlokalen,
Närvarande,Gunnar Johanzon,Mats Kjellen,Linda Furåker,IreenLycken,Hans Walker,Anders
Furåker,Ronny Andersson,Berit Johansson,Lenita Andersson,Lennart Svensson,Frida Lagerin
Karin Hedström,(Valberedning Thomas Widell,Ove Ousbeck,Göte Lindqvist.)

§ 1 Mötets öppnande
Gunnar hälsade alla välkomna och öppnade mötet

§ 2 Godkännande av dagordning
Godkändes

§3 Val av protokollsjusterare att jämte ordföranden justera
dagens protokoll
Mats Kjellen valdes.

§4 Föregående möte protokoll
Godkändes o justerades
§5 Valberedningen har ordet.
Valberedningen genom Tomas Widell lämnade följande förslag till
kommande årsmöte:
Val av styrelse:
a)Ordförande för 1 år: Gunnar Johanzon
b)Sekr för 2 år: Hans Walker
c)Kassör för 2 år : Gunnar Johanzon
d)Styrelseledamöter för 2 år 3st: Ireen Lycken,Linda Furåker,Anders
Furåker.
e)Suppleanter för 1 år: Karin Hedström,Gunnar Karlsson,Frida
Lagerin

Val av en revisor för 2 år: Thomas Ekberg
Val av en revisorssuppleant för 1 år: Lars Erik Prytz
Val av valberedning för 1 år: Thomas Widell(sammankallande),Ove
Ousbeck,Göte Lindqvist
Val av B-tränarsektion för 1 år:Linda Furåker(sammankallande),Mats
Kjellen,Ronny Andersson,Gunnar Karlsson.
Val av Hästägarsektionför1år:GunnarJohanzon
(sammankallande),Lenita Andersson,Frida Lagerin,Anders Furåker.
§6 Skrivelser
Gunnar: Skrivelse från RST angående registrering av medlemsregister
har inkommit.

§7 Rapporter
Gunnar:
-Hästägarsektionen har haft möte angående förslag till årets hästägare.
Styrelsen beslöt enligt sektionens förslag och pris ordnas av Gunnar
till årsmötet.
-Kallelse till årsstämman har utskickats samt inbetalningskort för
medlemskap till 230 ord medlemmar samt ytterligare 100 till nya
medlemmar.
-Har pratat med Benny angående uppsättning av tvättho för travskydd
mm vid tvättspiltor.Ok enligt Benny
-Jörgen Melchior ställer upp och håller info ang försäkringar i
samband med föredrag foder som planeras 2015.
-Club Axevalla kommer att låna klubblokalen 2 feb 2015.Gunnar
informerar om ATF vid detta tillfälle.

Linda:
-Har varit i kontakt med ST angående krav på körlicens vid våra
provlopp.Behövs ej enligt ST:s jurist Göran Walman,det är hästens
tränare som alltid har ansvaret och dennes försäkring som gäller.
Häst som startar i provlopp måste stå på licensierad tränares
träningslista.
§8 Travgalan 14/2
Styrelsen beslöt att medlemmar i syrelsen samt B-tränar o
hästägarsektionen,valberedning bjuds på inträdet till travgalan av
ATF.
Skall meddelas till sekreteriatet vid anmälan.
§9 Förlag verksamhetsberättelse
-Gunnar redovisade förslag till verksamhetsberättelse som
diskuterades och godkänns vid nästa möte.
§10 Nya Frågor
Linda:
- Förslag att deltagare i provlopp som ej är medlemmar erlägger en
avgift på 50 kr till föreningen.Linda fick i uppdrag av styrelsen att
kolla hur många detta kan röra sig om på ett år.
Berit
-Redovisade problem att anmäla till provlopp.
Ronny
-Problem med personer som rastar hundar på och invid rakbanan.
-Fråga värmestuga.Är planerad att uppföras bakom Sandins stall
enl Benny T
Hans
-Förslag studiebesök veterinärmuseum i Skara,bestående av guidad tur
inklusive kaffe o fralla ,förslag To 26 feb.

ATF bjuder medlemmarna på detta samt icke medlemmar betalar 100
kr.Inbjudan läggs ut på hemsidan samt annonseras i travprogram.
Styrelsen biföll förslaget.
§11 Nästa möte
Må 9 feb 18:30
§12 Avslutning
Gunnar tackade valberedning samt övriga deltagare o avslutade
mötet .
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