Protokoll styrelsemöte
Axevalla Travförening 17 Aug 2016

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

§ 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

Emma Möller valdes

§4 Föregående möte protokoll
Godkändes o justerades
§5 Ekonomirapport
Gunnar J; Resultatrapport t.om 160630 delades ut till styrelsen
Årets resultat per 160630 : + 46875 kr
Summa eget kapital 352992 kr
§6 Rapporter o skrivelser
GJ;
-Rapport från travsällskapet;
;oklart angående restaurangens fortsatta hyresavtal
;Travsällskapet kommer att inköpa en ny hjullastare
;5000 mindre publik under trippeltravet

GJ:
-Skrivelse har inkommit från Solvallas Hästägarförening som ej längre
är anslutna till RST.Skrivelsen lagd till handlingarna.
GJ:
Rapport från Sydträffen där Gunnar J närvarade
-12 av 13 föreningar anslutna till RST närvarade
-Organisationsutredning har framtagits som kommer att gå ut på
remiss till samtliga föreningar.
-Förslag inför pokalåret 2018 att en del av pengarna skall gå till
borttagande av boxhyran för hemmahästar vid tävling.
GJ:
Bidrag från Folksam för hästar försäkrade i vår region på 6600 kr har
inkommit.
GJ;Ytterligare en sittbänk behöver inköpas till värmestugan,styrelsen
beslöt enligt förslaget.
Mats: Rapport från banmöte;
-Henrik Hollsten har fått tillåtelse att sladda banorna vid längre
uppehåll under helger mm, då ordinarie personal är ledig.
-Boxdörrar i gäststallarna kommer att fixas, ej klart.
GJ :Gunnar Carlsson mår bra efter operationen samt en present har
inköpts och överlämnats av Linda.
HW: De 2 nya bänkarna till värmestugan har monterats veckan före
trippeltravet av Hans W o Peder Evhage.
&7 Aktiviteter
GJ: Studiebesök Lö 17 sept på Stall Palema.
GJ: Derbyresan 40 st anmälda(50 max)

§8 Nya frågor
-Inga nya frågor fanns att behandla
§9 Nästa möte
-Må 19/9 18:30 i amatörlokalen
§10 Avslutning
-Gunnar tackade alla närvarande och avslutade mötet
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