Protokoll styrelsemöte
Axevalla Travförening 2 okt 2017
Plats: Amatörlokalen,
Närvarande, Gunnar Johanzon, Hans Walker, Mats Kjellen, 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 Rapporter, BTR mm
Mats/Emma;
-Rapport från BTR:s verksamhetskonferens:
-Mötet var bra o väl genomfört i år.
-Ny folder kommer att framtas av BTR centralt som klargör vad man
arbetar med.
-Licenssystemet(kör o träningslicenser) kommer att ses över o ändras
till år 2020.
-Rabatt 25% för medlemmar i BTR på Svelands hästförsäkringar.

-Frågan om offentliggörande av styrelseprotokoll diskuterades, inget
beslut togs. Styrelsen i ATF ifrågasätter varför protokollen ej är
offentliga för medlemmarna.
-Medlemsvärvning diskuterades, listor på personer med B-licens
utdelades som kan samköras mot medlemsregister.
-Basorganisationerna bör ha ett samordnat möte, vilket planeras.
Mats; rapport från banmöte,
-2st nya skottkärror har inköpts
-Nya öppettider på tävlingsbanan; Öppen till kl 12:00 vardagar,12-14
endast öppen för unghästar i bakvarv,
HW; Önskemål har inkommit från medlemmar angående
avståndsmarkeringar på rakbanans 300 m sträcka, samt avgränsning
med plastpinnar mellan bankropparna på sandbanan. Mats tar med sig
detta till nästa möte.
HW; Rapport från hemsidan.
-Antal besök har ökat med 100 % efter att provloppsfilmer lagts ut.
Hittills i år 30 000 besök varav 20% från USA,
§6 Btr angående provlopp
Mats;
-Avgift för deltagare som ej är medlemmar i ATF?
-Styrelsens förslag: För tränare med B-Licens utgår en avgift på 100
kr per provloppstillfälle fr.o.m. jan 2017.Beslut tas vid nästa
styrelsemöte,
§7 Ekonomirapport aug 2017
GJ;
-Redovisning av resultatrapport t.o.m. 31 aug, ekonomin är god i
föreningen.

§8 Aktiviteter
GJ:
-To 19/10 föredrag med Sofia Aronsson i amatörlokalen.
-Hästägarpokalen 18 nov. Allt är i stort sett klart men Gunnar kan ej
medverka, ersättare avstäms vid nästa styrelsemöte, Hans W ordnar
segertäcket genom CG Hästsport.
§9 Redovisning Derbyresan
GJ; Återkommer med denna vid nästa möte.
§10 Nya Frågor
GJ;
-Tävlingsdagar 2018 presenterades.
Emma;
-Förslag att akutväska för häst framtas i samband med Axevalla
Hästklinik, samt förvaras i värmestugan. Styrelsen beslöt enligt
förslaget.
HW; Fråga om reklam alternativt länkar till sponsorer på hemsidan.
Styrelsen beslöt att Hans kollar upp alternativen.
§11 Nästa möte
-Må 6 nov amatörlokalen

§12 Avslutning
Gunnar avslutade mötet
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