Protokoll styrelsemöte
Axevalla Travförening 18 Jan 2016
Plats:Amatörlokalen,
Närvarande,Gunnar Johanzon,Hans Walker,Gunnar Carlsson,Anders Furåker,Karin
Hedström,Linda Furåker,Mats Kjellen,Ronny Andersson.
Valberedning:Thomas Widell,Göte Lindqvist

§ 1 Mötets öppnande
Gunnar önskade deltagarna god förtsättning på det nya året och
öppnade mötet

§ 2 Godkännande av dagordning
Godkändes

§3 Val av protokollsjusterare att jämte ordföranden justera
dagens protokoll
Linda Furåker valdes
§4 Valberedningen har ordet.
Thomas Widell o Göte Lindqvist redovisade förslag för val till
årsmötet.

§5 Föregående mötes protokoll
Godkändes.
§6 Skrivelser
Gunnar J:
-Nyhetsbrev från BTR har utskickats;
Nytt försäkringsavtal med IF
-Skatteverket har meddelat beslut om slutlig skatt på 0 kr.

Gunnar har skickat in ansökan om skattebefrielse för nästkommande
5-års period

§7 Rapporter
Gunnar J;
-Medlemsutskick med inbetalningskort har utskickats till 300 st
medlemmar;80 har redan betalt varav 7st nya.
-Hästägarpokalen är graverad för år 2015
-Kerstin Ågren avtackades 12 jan i amatörlokalen.
-Club Axevalla kommer att ha sitt årsmöte i amatörföreningens
lokal,Gunnar fixar mackor och fika i samband med detta.
-Yrsa Brick kommer att ha medlemsmöte i amatörlokalen,Helena
Carlsson håller i detta
-Ny kaffebryggare har inköpts.
§8 Verksamhetsberättelse förslag
Gunnar J lämnade ett förslag på verksamhetsberättelse som styrelsen
skall läsa igenom och beslut tas vid nästa möte.
§9 Aktiviteter
Linda;
-Tappskokurs planeras tillsammans med travskolanStyrelsen funderar på förslag fler aktiviteter till nästa möte

§10 Amatörlokalen
-Kommitte för servering i amatörlokalen kommer att kallas till nästa
möte

§11 Nya Frågor
Gunnar J
-Styrelsen kommer att bjudas på travgalan 20 feb.
-Årets Hästägare diskuterades och utsågs av styrelsen.
Mats;
-Förslag att skicka in Mattias Malmgens reportage från våra provlopp
till BTR:s medlemstidning/Styrelsen biföll förslaget.
Linda;
-Våra tider i körhallen kommer att ändras till Sö kl 11-14 efter kontakt
med Benny T.Linda ändrar på hemsidan.
Gunnar C;
-Nya datum för provlopp har framtagits.
-Utformning av propositionerna till provloppen diskuterades;
Styrelsen beslöt att Gunnar C får fria händer att utforma dessa på
bästa sätt i samarbete med B-tränarsektionen.
§12 Nästa möte
Må 8 feb kl 18:30
§13 Avslutning
Gunnar avslutade mötet
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