Protokoll styrelsemöte
Axevalla Travförening 8 juni 2017
Plats:Amatörlokalen,
Närvarande,Gunnar Johanzon,Hans Walker,Gunnar Carlsson,Anders Furåker,Ronny
Andreasson,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
GJ; -Har skickat in ansökan om aktivitetsstöd till BTR
-Inbjudan till Derbyresan utskickad
-Kontakt med Albert kommer att tas den 1 juni angående rabatt
för ATF:s medlemmar.
HW; -Ny videokamera +stativ inköpt enligt styrelsebeslut 18
maj.Testkört vid provlopp 2 juni med godkänt resultat.

Emma; -Har pratat med Ladugårdsinrede angående nya rabatter.
§6 Inbjudan BTR-konferens
GJ;- Inbjudan till BTR konferens med Siljaline 6-7 sept har inkommit.
Styelsen beslöt att Emma plus Mats eller Ronny deltar.
§7 Inför stochampionatet
GJ;-Souvenirförsäljning under stochampionatet är fixad,
GC;-Personal i amatörfiket under stochampionatet kommer att
planeras 11 juni.Förslag med 3+3 personer/dag.
§8 Aktiviteter
Loppis 11 juni
GJ; -10 st anmälda,har annonserat i SLA,kollar om det går att vara i
totohallen vid dåligt väder.
§9 Medlemsinbetalningar
GJ; -2 nya medlemmar sedan senast,totalt 242 medlemmar.
§10 Nya frågor
Emma; -Efterlyser frågor att ta med till BTR-konferensen.
GC; -Ändring av provloppsproposition för 2-åringar till distans 1640
genomförd.

-Varmvattenberedaren i amatörfiket räcker ej till(endast 15 liter
volym).Styrelsen beslöt att inköpa en större,GJ kollar med Gunnar
Gerhardsson angående inköp o installation.
-Ny markis till köksfönstret i amatörlokalen behövs,
Styrelsen gav Gunnar C fria händer att ordna detta.
-Biljetter för provloppspersonal till ”Kick-offen” till stochampionatet
efterfrågas.
GJ;-Styrelsen vill framföra ett stort tack till provloppspersonalen för
det fina arbetet som utförs,
HW; -Klagomål har inkommit från medlem som kvalade sin häst vid
tävlingsdagen 4 juni.Överfylld skottkärra stod utanför
boxdörren,allmänt skräpigt på stallbacken,fullt med grus vid
rengöringsplats för sulkys.Vem ansvarar för detta?
Mats tar med sig frågan vid nästa banmöte.
RA; -Fribiljetter till Sommarland i samband med stochampionatet
efterfrågas.
§11 Nästa möte
Må 7 Aug 18:30 Amatörlokalen

§12 Avslutning
Gunnar J önskade alla en skön sommar och avslutade mötet
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