Axevalla Trav Förening Årsmötesprotokoll
14 Mars 2016
§1 Sammanträdets öppnande
-Gunnar Johanzon hälsade medlemmarna samt gästande Benny Ternemar välkomna och
öppnade årsmötet.

§2 Parentation
-En tyst minut hölls för under året bortgångna medlemmar

§3 Godkännande av dagordningen
-Dagordningen godkändes

§4 Val av ordförande för mötet
-Gunnar Johanzon valdes

§5 Val av sekreterare för mötet
-Hans Walker valdes

§6 Val av 2 medlemmar att jämte ordföranden justera protokollet tillika fungera som
rösträknare.
-Inge Dickens och Eilert Fagerberg valdes

’

§7 Information från Västergötlands Travsällskap
Benny Ternemar informerade om verksamheten för 2016;
-Stefan Holm kommer att närvara vid Olympiatravet i April
-Kameraövervakning har installerats på stallbacken.
-Islandshästbana kommer att anläggas på travbanans innerplan.
-11 tävlingar är inbokade i körhallen
.Belysning på uppfart till travbanan samt i defileringsvolten kommer att förbättras.
-60-årsjubileum kommer att hållas den 5 juni,bl.a. legendlopp med Roger Grundin,Conny
Holmberg m.fl.
-Den 30 April kommer projekt Pegasus att hålla en workshop på Axevalla.
-En dokumentärfilm om travet spelas för närvarande in på travbanan samt hos proffs- och
amatörtränare.Kommer eventuellt att visas i kanal 5 till hösten.

Frågor från medlemmarna till Benny som togs upp;
-Önskemål att medlemmar i ATF skall slippa betala boxavgift för oplacerad häst i samtliga
lopp på Axevalla
Benny tog med sig frågan till styrelsen

§8 Fastställande av röstlängd
-42 medlemmar närvarade o röstlängden fastställdes.

§9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning
-Kallelsen godkändes

§10 Föredragande av verksamhetsberättelsen
-Gunnar föredrog verksamhetsberättelsen som godkändes

§11 Föredragande av revisorernas berättelse
-Mats Nilsson föredrog revisionsberättelsen som godkändes

§12 Fastställande av resultat och balansräkning
-Resultat och balansräkningen fastställdes

§13 Fråga om ansvarsfrihet för förvaltningen
-Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen.

§14 Fastställande av ev ersättningar
-Reskostnader med 18,50/mil fastställdes

§15 Val av styrelse
a)
b)
c)
d)

Val av ordf. för ett år: Gunnar Johanzon valdes
Fyllnadsval av 1 ledamot för ett år: Emma Möller valdes
Styrelseledamöter för 2 år 2st: Gunnar Carlsson och Mats Kjellen valdes
Suppleanter för 1 år 3st: Karin Hedström,Caroline Fagerberg o Frida Lagerin valdes

§16 Val av 1 revisor för 2 år
-Mats Nilsson valdes

§17 Val av 1 revisorsuppleant för 1 år
-Lars-Erik Prytz valdes

§18 Val av valberedning för 1 år(varav en sammankallande)
-Thomas Widell (sammankallande),Emil Engvall o Göte Lindqvist valdes

§19 Val av B-tränarsektion för 1 år(varav en sammankallande)
-Mats Kjellen(sammankallande),Linda Furåker,Ronny Andersson o Gunnar Carlsson valdes.

§20 Val av Hästägarsektion för 1 år(varav en sammankallande)
-Emma Möller(sammankallande),Gunnar Johanzon,Frida Lagerin o Anders Furåker valdes.

§21 Val av Damsektion för 1 år
-Mötet beslöt att Damsektionen läggs vilande för 2016

§22 Fastställande av medlemsavgift för 2017
-Medlemsavgiften 300 kr fastställdes

§23 Från Styrelsen hänskjutna frågor
Årets hästägare(2015)
-En enig styrelse har utsett årets hästägare till Mikael Wallgren
Gunnar förärade Mikael med blommor och pristallrik
Avtackning
-Bo Segerfeldt(Bosse Buss) avtackades efter alla väl genomförda Derbyresor för ATF.
-Avgående styrelsemedlemmarna Lenita Andersson o Ireen Lycken samt Ove Ousbeck i
valberedningen avtackades efter väl utfört arbete i ATF.

§24 Behandling av ev. inkomna motioner i laga tid
-Inga motioner har inkommit
§25 Avslutning
-Gunnar tackade alla närvarande för visat intresse och avslutade mötet
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