Protokoll styrelsemöte
Axevalla Travförening 6 feb 2017
Plats:Amatörlokalen,
Närvarande,Gunnar Johanzon,Hans Walker,Linda Furåker,Gunnar Carlsson,
Ronny Andersson,Emma Möller,Anders Furåker

§ 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 Ekonomisk rapport
Gunnar J;
-Föredrog resultaträkning som överlämnats till revisorerna.
§6 Rapporter
Gunnar J;
-Rapporterade från möte med travsällskapet.;årsmöte kommer att
hållas 24/4 2017

-Rapport medlemsavgifter;183 gamla medlemmar har betalt in
medlemsavgiften + 13 nya.
-Travgalan kommer att hållas 4/3 2017.
Styrelsen beslöt i samband med detta att styrelsemedlemmar i ATF
inbjudes till densamma.
Linda;
-Har tagit kontakt med Sten Wallin angående SM-Handskens
utvärdering av ny körhandske.Sten Wallin tar hand om detta.
Hans W;
-Har kollat upp om B.tränarförsäkring gäller för en av våra
medlemmar vid avbrott i verkamheten på grund av operation.
Gäller endast om operationen orsakats av en olycka i samband med
travverksamhet annars inte.
-If har lämnat ett erbjudande att medhjälparförsäkring kan ingå i vår
orinarie B-tränarförsäkring med ett påslag av 80 kr under
förutsättning att majoriteten av B-tränarföreningarna är överens om
detta.
Gunnar C;
-Har fixat nya pallstolar samt tidningsställ till värmestugan.
-Fler nycklar till amatörlokalen skall tas fram av Per-Arne.
-Smörgåstårta (Gunghästens) till självkostnadspris kommer att fixas
till V75 den 18 feb i amatörfiket.
-Andelsspel till V75 (30 andelar a 50 kr , system av Ellert Fagerberg)
kommer att finnas i amatörfiket den 18 feb

§7 Skrivelser
Gunnar J;
-Gunnars förslag på remissvar till RST ang organisationsförändring
föredrogs samt godkändes av styrelsen för insändande till RST.
-Inbjudan till RST:s årsstämma har inkommit.
Styrelsen valde Gunnar Johansson att representera ATF vid
detsamma.
§8Aktiviteter
Emma Möller;
-Nicks föreläsning den 23 feb är klar,12 st anmälda.
Styrelsen beslöt efter förslag av Gunnar J att bjuda deltagarna på
smörgåstårta vid detta tillfälle.
-Övriga förslag på aktiviteter kommer att tas upp vid årsmötet då
närvarande medlemmar kommer att tillfrågas om det finns några
önskemål.

§10 Nya frågor
-Inga nya frågor fanns att behandla

§11 Nästa möte
Må 13 mars i amatörlokalen

§12 Avslutning
-Gunnar tackade alla närvarande samt avslutade mötet.
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