Protokoll styrelsemöte
Axevalla Travförening 15 Juni 2015
Plats:Amatörlokalen,
Närvarande,Gunnar Johanzon,Mats Kjellen,,Hans Walker,Ronny Andersson,Lenita
Andersson,Gunnar Carlsson,Ireen Lycken,Frida Lagerin

§ 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 Skrivelser
Gunnar J: Inbjudan till BTR:s verksamhetskonferens 12/13 sept har
inkommit.
Styrelsen valde Gunnar Johanzon o Ronny Andersson att representera
ATF vid konferensen.
§6 Rapporter
Gunnar J:
-Sten Wallin får ej ha försäljning utan att erlägga avgift under
stochampionatshelgen enigt beslut av Travsällskapet.
-GJ ordnar med souvenirförsäljning under stochampionatshelgen.

Styrelsen beslöt att höja ersättningen till 2500 kr för de två som sköter
detta.
-ATF betalar blommor till Stochampionatet.
-Städdag 22 juni
Gunnar C:
-Frågar om kickoffbiljetter kan ordnas till personerna som sköter våra
provlopp.GJ kollar detta med Benny T.
§7 Städning amatörlokalen
Gunnar J: Planering av boning golv 28,29,30 juli.
Mats Kjellen:Även städning av hästägarrummet planeras i augusti.
§8 Aktiviteter Derbyresan,Loppis,Hästägarpokalen
Gunnar J:Brev har gått ut med inbjudan till derbyresan,1900kr/person
dubbelrum,2500 enkelrum,inklusive resa o lunch.
Inge Dickens håller i derbyresan.
-Förslag hästägarpokalen 13 oktober.
Styrelsen beslöt enligt förslaget.
§9 Nya frågor
Mats Kjellen:
-3/10 loppis
-Banmöte 24 juni ,Mats kan ej,Ireen deltar istället.
-Slamsugning av dusch och avlopp på stallbacken klart.
-TV i stallbackslokalen.Gunnar meddelar att Dag Johansson kan
skänka en begagnad plattTV.Hans Walker ordnar med uppsättning.
-Problemet med gamla träningsvagnar på stallbacken ej löst.
Linda sätter ut uppmaning på hemsidan att skrotvagnar skall tas bort.
Gunnar C:Låsbart skåp i stallbackslokalen,GC ordnar detta.
Ronny A:
-Foto på Årets Hästägare bör sättas upp i amatörlokalen.
Ronny fixar detta.

Gunnar C:
-Fixar korvförsäljning i på provloppsonsdagen 24 juni.
-Medhjälpare i startbilen behövs 24 juni.Frida Lagerin ställer upp.
Gunnar J:
-Kerstin har förhinder att sköta amatörfiket vid breddtravet 30 juni.
Gunnar Carlsson o Annika Fredriksson ställer upp.
-Gunnar J fixar mackorna till föreläsningen Foderresan.
§10 Nästa möte
-To 27/8 kl 18:30
§11 Avslutning
Gunnar önskade alla en trevlig sommar och avslutade mötet.
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