Protokoll styrelsemöte
Axevalla Travförening 19 sept 2016
Plats:Amatörlokalen,
Närvarande,Gunnar Johanzon,Mats Kjellen,Hans Walker,Linda Furåker,Anders
Furåker,Emma Möller,Gunnar Carlsson,Caroline Fagerberg-Axelsson,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
Emma Möller valdes

§4 Föregående möte protokoll
Godkändes o justerades
§5 Rapporter
HW/MK;
Rapport från verksamhetskonferens BTR 17/18 september på MS
Birka till Åland.
Konferensen leddes av nye ordförande Ola Johansson samt Leif
Karlsson
-Till B-tränarfadder år 2016 har utsetts Erik Adielsson
-Bidrag från ST har fördelats enligt följande:
Avelsföreningen 0,5 milj,TR 0,5 milj,RST 0,5 milj,BTR 190 000 kr,
Ponnytrav 180 000 kr ,STAR 140 000 kr
-Blistringsförbud är på gång

-Antal medlemmar BTR 2228 st(-48) i år.
-BtränarFörsäkring genom IF kostar 1600 kr 2016 (minskning med 8
%) Licensavgiften har sänkts något mer.
-Verksamhetsplanen för 2016 diskuterades,mötet enades om att satsa
på att få bort boxavgifterna vid tävling.
GJ;
Rapport från Derbyresan:Slutredovisning kommer till nästa
möte,pekar mot ett litet överskott.
GJ;
Rapport från studiebesök Stall Palema:15 personer hade slutit upp
under förevisningen ledd av av Karl-Erik Bender med
personal.Reportage kommer på hemsidan.
GJ;
Rapport från styrelsemöte med Travsällskapet.
GJ;
Golvet i amatörlokalen har rengjorts och bonats.
MK;
Rapport från banmöte:
Reparation av boxdörrar samt 100 m markeringar på sandbanan på
gång.Klagomål har framförts på att rak och unghästbanan är för
djupharvad,har åtgärdats.
&6 Aktiviteter
GJ;
Planering Hästägarpokalen;
-Segertäcke samt hederspriser ordnas genom Gunnar J.
Styrelsen beslöt att även i år bjuda medlemmarna på middag i
samband med denna tävlingsdag.

Linda;
Planerar en behandlingshelg för medlemmarnas hästar i Okt/Nov 2016
Pris för medlemmar 150/ej medl 300 varvid 100 kr går till Föreningen.
Styrelsen beslöt att Linda får i uppdrag genomföra detta enl förslaget.
§7 Nya frågor
Mats;
-Frågor om rabatt på veterinärundersökningar på Axevallas hästklinik.
Emma har fått fram avtal med Nick som gäller rabatter på tand samt
hälsokontroll med böjprov och även erbjudande om man vill kolla sin
häst i halsen medan dom springer(Information har gått ut till alla
medlemmar). Dessa gäller oktober ut.Emma tar en ny koll med
Nick,samt även om densamme kan hålla någon form av föredrag för
ATF
Emma;
Hästägarsektionen har haft ett möte
Gunnar C;
-Tackade för uppvaktningen vid sin sjukhusvistelse.
-Extra kostnader för kuskmatchen Malta -Axevalla(amatörfiket) ca
1500kr,Gunnar J meddelar sällskapet.
-Många kunder önskar betala genom swisch.Gunnar J kollar med
banken hur vi kan lösa detta.
Hans W
-Saknar information från styrelsemötesprotokoll på BTR:s hemsida
Styrelsen beslöt att skicka en skrivelse till BTR:s styrelse med en
begäran om detta.
§8 Nästa möte
-Må 17/10 18:30 i amatörlokalen

§9 Avslutning
-Gunnar tackade alla närvarande och avslutade mötet
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