Protokoll styrelsemöte
Axevalla Travförening 2 Maj 2016
Plats:Amatörlokalen,
Närvarande,Gunnar Johanzon,Mats Kjellen,Hans Walker,Ronny Andersson,Gunnar
Carlsson,Linda Furåker,Anders Furåker,Karin Hedström,Caroline Fagerberg.

§ 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
Linda Furåker valdes

§4 Föregående möte protokoll
Godkändes o justerades
§5a Inköp altanmöbler
Gunnar J har inköpt 6st altanmöbler för 2450 kr,styrelsen godkände
inköpet.
§5b Skrivelser
GJ;
Skrivelse från Hallands Djursjukhus angående öppnande av klinik på
travbanan har inkommit,öppnar första veckan i maj.
Skrivelse från ST;För varje nyfödd häst uppfödd inom regionen 2017
erhåller Axevalla 1100 kr.

;Mail har inkommit från Lars Ågren med förteckning över betalda
anäggningsavgifter,;Återbetalning av rabatt 200 kr påbörjas denna
vecka av Lars.
§6 Rapporter
Karin o Gunnar J;Har deltagit på RST:s årsmöte,
32 st närvarande samt 7 fullmakter.
Anders Holmqvist valdes till Ordförande.
Oförändrad avgift 88 kr/medlem
Solvalla har dragit sig ur organisationen.
ST kommer enbart att förhandla med basorganisationerna.
Extra bidrag 145000 kr nästa år till RST från ST.
Snålskalor får ej förekomma enligt RST.
Ronny o Gunnar J;Har deltagit på BTR:s årsmöte
Monika Fromell avgår som ordf,ersätts av Ola Johansson Umeå28 närvarande.
BTR har 2300 medlemmar o ekonomin är god.
Oförändrad medlemsavgift 100 kr/medlem
Samarbetspartners 2016 ,If samt Söderberg o Partner.
Årets B-Tränare blev Kjell-Ove Eriksson
Resultat från Hästhälsans kontroller vid travtävlingar presenterades;
Av gjorda anmärkningar utgjordes
43 % Ej hästpass
22% Brister i utrustning
19% Brister på sulkies
14% Brister på hästens hull.
GJ; Har ansökt om aktivitetsbidrag på 5000 kr från BTR.
GJ;Sparat kapital har omplacerats till 0,55% ränta.
GJ;rapport från travsällskapets styrelsemöte.

&7 Aktiviteter
GJ;Ihopskruvning av altanmöbler?
Mats o Gunnar C leder detta arbete o planeras till efter provloppen 7
maj.
GJ;Studiebesök stuteri Palema planeras till 17 sept.
GJ;Derbyresan 2-4 sept.Inge Dickens håller i detta arrangemang.
GJ; Loppis 3/7 GJ o Henrik planerar.
Mats; Stretchningskurs Må 23 maj för Charlotta Lindgren planerad.
Styrelsen beslöt enligt förslagen.
§8 Medlemmar
GJ; 216 och 27 nya,totalt 243 har betalat för 2016
&9 Nya Frågor
Mats;Nya bänkar behövs i värmestugan för att få bättre plats.
Mats kollar vid nästa banmöte.
Gunnar Karlsson;Reklamblad/Informationsblad om ATF bör finnas i
vojlockrum och inskrivning.
Ronny A;informerade om ATF:s korvservering under olympiatravet.
Hans W;Klagomål har inkommit att boxdörrar i nedre gässtallarna är
tröga att stänga resp öppna.Extra handtag önskas på samtliga
boxdörrar.Mats tar med sig frågan till nästa banmöte.

§10 Nästa möte
Må 13 juni 18:30 amatörlokalen

&11 Avslutning
Gunnar tackade styrelsemedlemmarna för visat intresse och avslutade
mötet.
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