Protokoll styrelsemöte
Axevalla Travförening 3 April 2017
Plats:Amatörlokalen,
Närvarande,Gunnar Johanzon,Mats Kjellen,Hans Walker,Emma Möller,,Gunnar
Carlsson,Linda Furåker,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
Gunnar Carlsson

§4 Föregående möte protokoll
Godkändes o justerades.
§5 Val av vice ordf.
Mats Kjellen valdes
§6 Val av vice sekreterare
Linda Furåker valdes
§7 Val av firmatecknare

§8 Val av adjungerad till travsällskapet
Gunnar Johanzon valdes
§9 Val av attestberättigad
Hans Walker valdes
§10 Val av ledamot till bankommitten
Mats Kjellen valdes
§11 Rapporter
Gunnar J;
-Valberedningen i RST har presenterat förslag till ny styrelse inför
årsstämman 27/4. ATF har inlämnat motförslag till
ordförandeposten(Bert Ottosson)
-Förslag har inkommit vid vårt årsmöte, att valberedningens förslag
bör läggas ut på ATF:s hemsida inför nästa årsmöte.Styrelsen beslöt
enligt förslaget
-Utskick inför loppis sö 11 juni har inlämnats till Henrik
-Skall ATF sponsra ponnytravet med 2000 kr även i år?
Ja enligt styrelsens beslut.
Hans W
-CG hästsport har erbjudit ATF ett segertäcke kostnadsfritt till
hästägarpokalen om CG hästsport får ha text på ena sidan o ATF på
andra.
Styrelsen tackade och beslöt enligt erbjudan.

Mats Kjellen;
-Skall informera nya licenstagare om ATF i samband med
utbildningsloppen.
§12 Skrivelser
-Inga skrivelser har inkommit

§13 Kommande aktiviteter.
-Styrelsen funderar till nästa möte.
§14 Årsmötesfrågor
-Punkten lämnades
§15 Nya frågor
Anders F
-Förhandling med restauranten angående rabatt för medlemmar i ATF
bör göras i samband med ev. ny arrendator.
Gunnar J tar med sig frågan.
Mats Kjellen;
-Omförhandling rabatt med Pryzz klart (10 % på säkerhetsutrustning)

Emma;
Kallblodsföreningen var nöjda med att vi infört provlopp för kallblod.
Gunnar Carlsson
-Har fått ett mail från Olle Elfstrand med tack för trevligt arrangemang
vid våra provlopp.
-Filmning av provloppen har varit mycket uppskattat.Hans W försöker
lösa detta.
-Kan ATF få tillstånd att sälja korv med bröd vid
Speedwaytävlingarna på Axevalla.Gunnar J kollar med sällskapet
§16 Nästa möte
Ti 16 maj 18:30 Amatörlokalen
§17 Avslutning
Gunnar J avslutade mötet
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