Protokoll styrelsemöte
Axevalla Travförening 24 sept 2015
Plats:Amatörlokalen,
Närvarande,Gunnar Johanzon,Hans Walker,Gunnar Carlsson,Anders Furåker,Mats
Kjellen,Lenita Andersson

§ 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
Anders Furåker valdes

§4 Föregående möte protokoll
Godkändes o justerades
§5 Skrivelser
GJ:
-Färjestads Travhästägarförening utmanar alla övriga
hästägarföreningar i Sverige att skänka 10kr/medlem till
flyktinghjälpen.
ATF:s styrelse beslöt att anta utmaningen.Kostnad ca 2500 kr

§6 Rapporter
GJ:
Gunnar J o Ronny har varit på BTR:s verkamhetskonferens:

-70 årsgräns i styrelsen för BTR borttagen
-rapport från skatteexpert på LRF angående skattemyndighetens sätt
att se på amatörtränares rätt för avdrag.
-BTR har 2221 medlemmar,något minskande.
-Försäkringsinfo.BTR begär in offerter för nästkommande år.
-Rapport från BTR valberedning;mål; spridning över hela landet samt
likvärdig fördelning av kön i BTR:s Styrelse.
-Verksamhetsplan 2016 presenterades
-Nya anmälningssystemet presenterades.
-34 st personer deltog på konferensen
Rapport från Sydträffen
Gunnar J o Mats Kjellen:’
-26 st närvarade vid möte Färjestads travbana Lö kl 9:00
-RST prioriterar frågan om högre prispengar
-Premiechansningen diskuterades vad avsåg att körprovision uttogs på
dubbla beloppet.
-Björn Damm redogjorde för Sollvallas ev utträde ur RST.
-Folksam informerade om provision på försäkrade hästar till
lokalföreningar.Provision kommer att erhållas varje år för redan
försäkrade hästar.
-Hans Ljungkvist informerade från ST
-Halmstad blir nästa arrangör för sydträffen.
-Kostnadsundersökning träningsavgift har genomförts av Mantorps
hästägarförening,finns på RST:s hemsida.
Gunnar J
-Listor på de som erlagt anläggningsavgift har lämnats till Gunnar C
för uppsättande på anslagstavlan värmestugan.
-Gunnar J o Lenita har närvarat vid Berit Johanssons begravning.
§7 Inför hästägarpokalen,medlemsaktivitet.
Gunnar J
-Tennfat,ostlådor,täcke har fixats av Gunnar J till hästägarpokalen.

-Förslag på aktivitet i samband med hästägarpokalen;
ATF bjuder in medlemmar till mat i sponsorrummet den 13 okt.
Ej medlemmar 199kr,Anmälan senast 6 okt till Gunnar Johanzon.
Styrelsen beslöt enligt förslaget
Inbjudan kommer att utskickas per post till samtliga medlemmar.
§8 Aktiviteter
Gunnar J
-Loppis 3 okt, 5 anmälda hittills, annons kommer att sättas ut nästa
vecka i länstidningar.
Tid kl 10:00-15.00
Samling kl 9:00 för alla i styrelsen som kan hjälpa till.
§9 Nya frågor
Gunnar J
-Förslag på skrivelse som skickas med inbetalningskort för nästa år.
Styrelsen beslöt enligt förslaget.
Anders:
Blankett för oplacerad häst måste i fortsättningen finnas i
inskrivningen då sekreteriatet kommer att ha stängt tävlingsdagar.
Anders ordnar med detta.
Gunnar J
-Amatörfiket behöver personal då Kerstin håller på att flytta och ej
kan ställa upp på ett tag.
Datum 25/9 Gunnar C kollar med Lotta o Ove
3/10 Gunnar J
24/10 ?
3/11 ?
Mats
-Frågor att ta med till banmöte?
Sulkymärkning,tvättbänk,städning värmestugan

§10 Nästa möte
Må 12/10 kl 18:30 amatörlokalen
§11 Avslutning
Gunnar avslutade mötet
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