Protokoll styrelsemöte
Axevalla Travförening 25 maj 2015
Plats:Amatörlokalen,
Närvarande,Gunnar Johanzon,Mats Kjellen,Linda Furåker,Hans Walker,Anders
Furåker,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
Anders Furåker valdes

§4 Föregående möte protokoll
Godkändes o justerades
§5 Skrivelser
Gunnar J: Skrivelse har inkommit från Axevalla ponnytravklubb
angående sponsring av ponnytravlopp med 2000 kr.
Styrelsen beslutade att stödja APTK med 2000 kr.
§6 Rapporter
Ronny o Frida:
Rapport från BTR:s årsmöte:
-Aktivitetsbidrag på 5000 kr till lokalklubbar kommer att behållas för
2015.

-Inga nyval i BTR:s Styelse
-ATF fick 2st presentkort (2 ggr 500kr) som pris för värvning av nya
medlemmar.
-Föreläsning om hästens munhåla,bettfysiologi hölls i samband med
årsmötet, samt utnämnande av årets B-tränade häst Food Money.
Mats:
-Stallbackskontroll utförd vid provloppslördag 9 maj,utan
anmärkningar.
-Värmestugan har blivit populär.Annika Fredriksson har inhandlat div
inventarier som hon ersätts för av ATF(ca 1000kr).Katedralskolan har
tillverkat en anslagstavla samt skall rikta upp dörren(Kostnad ca 1000
kr)
Städning sker gemensamt av sällskapet samt ATF.
Förslag att inköpa en väggmonterad platt-TV.
Styrelsen beslöt att tillskjuta 3000 kr för inköp av TV.
Gunnar C:
-Låsbart skåp behövs till värmestugan för förvaring av kaffe
mm,Gunnar C fixar detta.
-Gunnar C planerar att ha korv och kaffe försäljning i mindre skala vid
träning de dagar då amatör o stallfiket har stängt.
Gunnar J
-Klubbens kapital är omplacerat till konto med 0,51% ränta i 3
månader.
-Gunnar J och Lenita har besökt Berit Johansson .Berit kämpar på
med sin rehabträning och hälsar till alla.
-Försäkringsbolaget Folksam utbetalar 10100 kr till ATF.Detta är en
premie för hästar som försäkrats inom vår region.
-Hur gör vi med presentkorten från BTR.
Styrelsen beslöt att Ronny och Gunnar får var sitt för sitt sina insatser
vid provloppsdagarna.
-Linda
-Har tagit fram förslag på skylt ”Endast medlemmar” att sättas upp på
dörren till amatörfiket.
Styrelsen beslöt enligt förslaget.

§7 Medlemsinbetalningar
Gunnar:
- 230(24 nya varav 13 B-tränare)) medlemmar har betalt.
Uppdaterade listor har insänts till BTR o RST
§8 Aktiviteter,Foderresan
Linda: 14 st anmälda till foderresan 16 juni
Gunnar J: Datum för loppis ändras till 3 okt.
§9 Nya frågor
Gunnar C:
-Frågar om hur vi gör med alla gamla träningsvagnar,Mats tar upp
frågan vid nästa stallbacksmöte.
-Frågar om Sten Wallin skall få stå kostnadsfritt på
Stochampionatshelgen.Gunnar J tar upp detta med Henrik.
Hans:
-Förslag att foto läggs in på styrelsemedlemmarna på hemsidan,samt
anslås på anslagstavlan vid värmestugan.
Linda fixar detta.
Gunnar J:
-Cafeverksamheten;
-Hästägarrummets cafeverksamhet är mycket lite frekventerad vid
lunctravet.
Styrelsen beslöt att hålla denna stängd vid lunchtrav.
-Smörgåstårtor vid stochampionatet?
Efter livlig diskussion beslöts att:
2 smörgåstårtor serveras på hästägarcafet,ingen i amatörlokalen.

§10 Nästa möte
Må 15 juni amatörlokalen

§11 Avslutning
-Gunnar tackade den för dagen mycket engagerade styrelsen och
avslutade mötet.
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