Protokoll styrelsemöte
Axevalla Travförening 13 Juni 2016

Plats:Amatörlokalen,
Närvarande,Gunnar Johanzon,Mats Kjellen,Hans Walker,Ronny Andersson,Gunnar
Carlsson,Linda Furåker,Anders Furåker,Emma Möller,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

Mats Kjellen valdes

§4 Föregående möte protokoll
Godkändes o justerades

§5 Inköp altanmöbler en grupp till
Gunnar J har inköpt ytterligare en altangrupp samt 2 sittgrupper till
värmestugan,styrelsen godkände inköpet.
§6 Rapporter
GJ;
-Rapport från travsällskapet;hästägarrummet kommer att vara stängt
fram till stochampionatet,Tillbyggnad av veterinärbyggnaden fortgår.
-5000 kr i aktivitetsbidrag har inkommit från BTR

-Inbjudan till sydträffen från RST,Styrelsen beslöt att Gunnar J med
fru deltar.
-Linda ;
Inbjudan till BTR:s verksamhetskonferens 17-18 sept har inkommit.
Sista anm dag 31 juli,Styrelsen utsåg Mats och Hans att repr ATF .
Mats;
-Stretchkurs har genomförts,reportage av Linda finns på hemsidan.
-Rapport från banmöte,förbättring av svåröppnade boxdörrar har
påbörjats,stora banan kommer att vara stängd veckan före
midsommar.
Emma;
-Rapport från samarbete med veterinärkliniken,eventuellt föredrag av
Nick.
&7 Aktiviteter
Gunnar J;
-Loppis 3 juli,träff med Henrik 14 juni för genomgång.
Gunnar C,Mats,Hans, Emma o Caroline hjälps åt vid arrangemanget.
Samling kl 12:00 Sö 3 juli.
Linda;
-I samband med avslutning av sin hästterapiutbildning planerar Linda
att vid behandling av hästar för en kostnad av 300 kr skänka 150 kr till
ATF.Styrelsen godkände förslaget.
§8 Medlemmar
GJ; 216 och 33 nya,totalt 249.

&9 Nya Frågor
Gunnar Karlsson;
-Problem med lediga boxar vid våra provloppsdagar då flertalet är
plomberade inför tävling.Har fått löfte från Per Arne att samtliga
boxar kommer att vara tillgängliga i fortsättningen.
-Biljetter till invigningen av stochampionatet för funktionärerna vid
provloppen önskas,GJ kollar med Henrik.
-Toaletten vid läktaren är låst,behöver vara tillgänglig vid
stochampionatet då amatatörlokalens toalett annars blir överbelastad.
-Bemanning av amatörfiket under stochampionatshelgen behöver gås
igenom, lämpligen 3 juli.

§10 Nästa möte
Ons 17 aug 18:30 amatörlokalen
&11 Avslutning
Gunnar önskade mötesdeltagarna en skön sommar och avslutade
mötet.
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