Protokoll styrelsemöte
Axevalla Travförening 8 feb 2016
Plats:Amatörlokalen,
Närvarande,Gunnar Johanzon,Hans Walker,Gunnar Carlsson,Anders Furåker,Mats
Kjellen,Linda Furåker,Ronny 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
Linda Furåker valdes

§4 Föregående möte protokoll
Godkändes o justerades
§5 Skrivelser
-Inga skrivelser har inkommit

§6 Rapporter
GJ:
-Rapport från möte med Travsällskapet;
:Banomläggning samt renovering av banbelysning planeras.
:Stall 23 o 24 skall renoveras och användas till hästgymnasium(klart
till hösten)

-Kafekommitten för öppethållande av amatörfiket är ordnat fram till
stochampionatet;
Gunnar Johansson,Gunnar Carlsson,Lotta Ousbäck,Annika
Fredriksson,Ulla-Britt o Arne Martinsson,Sven Ove Svensson hjälper
till med detta.
-213 medlemmar har redan betalt in medlemsavgiften för 2016 varav
21 st nya medlemmar.
-Årsmöte/ Benny Ternemar kommer att närvara.
Mats;
-Rapport från banmöte; Ny banomläggning planeras
-Övervakningskameror har satts upp på stallbacken.
§7 Verksamhetsberättelse
-Verksamhetsberättelsen godkändes av styrelsen.
§8 Ekonomisk rapport
-Den ekonomiska rapporten presenterades av Gunnar J och efter
genomgång av revisorerna tas den upp för godkännande vid nästa
styrelsemöte.

§9 Aktiviteter
-Flera förslag på aktiviter för medlemmarna presenterades och
kommer att redovisas vid nästa styrelsemöte.
§10 Hästägarrummet
-Inget att rapportera

§11 Nya frågor
Hans ;
-Önskemål om att lista över vilka som betalt anläggningsavgift skall
uppsättas på anslagstavlan vid värmestugan har inkommit.Gunnar C
ordnar detta när den är klar.
-Önskemål om att boxavgiften tas bort vid oplacerad häst i samtliga
lopp på Axevalla, för medlemmar i ATF har framförts.Gunnar J tar
med frågan till Benny.
Ronny;
-Informationen i vojlockrummet bör uppdateras angående kostnad för
deltagare i provlopp som ej är licensierade på Axevalla.Gunnar J
kontaktar Lars Ågren om detta.
-Hästar som deltar i provlopp måste stå på någons träningslista för att
få delta.
Gunnar C;
-Datum för vårens provlopp är snart klara.
§12 Nästa möte
-Må 7 mars 18:30 amatörlokalen
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