Protokoll styrelsemöte
Axevalla Travförening 13 April
Plats:Amatörlokalen,
Närvarande,Gunnar Johanzon,Mats Kjellen,Linda Furåker,Hans Walker,Anders
Furåker,Ronny Andersson,Lenita Andersson,Gunnar Carlsson,Ireen Lycken

§ 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
Ireen Lycken valdes

§4 Föregående möte protokoll
Godkändes o justerades
§5 Val av vice ordförande
Mats Kjellen valdes
§6 Val av vice sekr.
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 attestberättigad
Hans Walker valdes
§10 Skrivelser
Skrivelse har inkommit från BTR angående årsmötesrepresentanter
från ATF vid BTR årsmöte Åby 19 april
Ronny Andersson och Frida Lagerin valdes att representera ATF vid
årsmötet.
§11 Rapporter
Mats: rapport från vaktmästarmöte;
-Ny vattenränna med galler samt fast vattenanslutning kommer att
uppsättas vid duschspiltorna i anslutning till gästboxarna.
-2 duschspiltor är renoverade.
-Belysning i gästboxar kommer att förbättras.
Gunnar J:rapport från RST årsmöte;
-Närvarande samtliga klubbar utom Årjäng
-RST arbetar med översyn av transport samt veterinärkostnader som
faktureras av A-tränare.
-Avtal med Folksam som ger 10% rabatt på
hästförsäkring,Lokalförening får 100 kr/häst som försäkras i Folksam
inom vårt licensområde.
Folksam sponsrar RST med 35000/år
-Ekonomi resultat 2014 -151000 kr
Gunnar J:
-Amatörföreningens cafe hölls öppet på påskafton
-Ulla Ullberg har varit på damklubbsmöte,
Styrelsen beslöt att ersätta res och logikostnader för Ulla.
-Rapport från möte med Travsällskapet.

§12 Provlopp
Gunnar C:
-Har haft problem med mobiltäckning vid anmälan.Har därför
kompletterat med privat hemnummer vid anmälan.
-I övrigt fungerar provloppen bra.
§13 Medlemsinbetalningar
Gunnar:
-ca 200 medlemmar har betalt och påminnelse med följebrev har sänts
till övriga.
21 st nya medlemmar har anslutit
-Förslag att skylt ”Endast för medlemmar i ATF uppsättes på dörr till
amatörfiket.
Styrelsen beslöt att Linda fixar skylt.
-Kontroll av anläggningsavgift kommer att ske Lö 9 maj.
§14 Uthyrning av klubblokal
Förslag 500 kr om köket användes.
Styrelsen beslöt enligt förslaget.
§15 Aktiviteter
Enligt planerat program
§16 Nya Frågor
Linda:
Fråga har inkommit angående många gamla o trasiga träningsvagnar
står uppställda vid staketet mot långsambanan.
Linda kollar med Lars Ågren för åtgärd.
Gunnar C:
Värmestugan
Anslagstavla bör uppsättas,Gunnar C ordnar detta.

Städning? Styrelsen föreslog att Travsällskapet även tar värmestugan
vid städning av toaletter.Gunnar J kollar.
-Gunnar C skall även kolla om viss fikaförsäljning onsdagar o
lördagar kan anordnas i värmestugan.
Lenita:
Gunnar J o Lenita kommer att göra ett besök hos Berit Johansson och
överlämna ett presentkort/Ladugårdsinrede.
§17 Nästa möte
Må 25 maj 18:30 i amatörlokalen
§18 Avslutning
Gunnar tackade alla för visat intresse och avslutade mötet
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