Protokoll styrelsemöte
Axevalla Travförening 15 Jan 2018
Plats: Amatörlokalen,
Närvarande, Gunnar Johanzon, Hans Walker, Mats Kjellen, Anders Furåker, Linda Furåker,
Caroline Fagerberg Axelsson, Gunnar Carlsson, Ronny Andreazon, Emma Möller, Thomas
Widell(valberedning)

§ 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
Mats Kjellen valdes

§4 Föregående möte protokoll
Godkändes o justerades.
§5 Valberedningen har ordet
Thomas Widell redovisade valberedningens förslag inför årsmötet.

§6 Förslag Verksamhetsberättelse
Gunnar J föredrog förslag till Verksamhetsberättelse för 2017.
Förslaget godkändes med några kompletteringar.

§7 Medlemsutskick
Gunnar J redovisade medlemsutskick samt hur kallelse till årsmötet
skett. Styrelsen godkände förfarandet.
§8 Rapporter
Gunnar J;
-Skrivelse har inkommit från RST angående uppdatering av
medlemsregister.
-Skrivelse har inkommit från medlem som ej har kunnat träna sin häst
då banorna inte varit harvade. Gunnar J tar med sig frågan till Benny
Ternemar
-Gunnar rapporterade från Travsällskapets möte
-Angående fika för gästande B-tränare vid tävlingsdagar vill Benny T
ha ett extra möte med ATF. Gunnar C o Gunnar J tar denna kontakt.
-7 st nya medlemmar har anslutit till ATF.
-Vid Travgalan 10 mars beslöts att styrelsemedlemmar som önskar
närvara bjuds på inträdeskostnaden.
Mats Kjellen;
-Extrainkallat banmöte har hållits då provlopp har ställts in på grund
av eftersatt banunderhåll. Även vid andra tillfällen har banorna ej varit
i körbart skick. Detta är inte acceptabelt o Benny Ternemar skall ta tag
i detta.
-Nya rakbanan skall anläggas men utan belysning tillsvidare. Förslag
att förbereda belysning genom nedgrävning av kabel vid anläggandet.

-Nya sopkvastar måste införskaffas. Svårt att hålla rent då redskap
saknas.

§9 Nya frågor
Emma Möller;
-Travskolan har fått en B-tränarsamordnare, Caroline Renström.
Förslag att kontakt tas med henne så att information om ATF:s
verksamhet går ut till deltagare vid Travskolan. Styrelsen beslöt att
bjuda in Caroline till ett möte.
-Förslag till studiebesök på Menhammar Stuteri har mötts av stort
intresse på facebook-sidan. Styrelsen gav Emma i uppdrag att försöka
anordna resan.
Linda Furåker;
-Förslag att ta fram folder till nya medlemmar med information om
ATF. Styrelsen gav Linda i uppdrag att ordna ett sådant förslag.
-Totoluckorna i amatörlokalen planeras att ta bort.
Då behovet av totolucka i amatörlokalen är stort gav styrelsen Linda
i uppdrag att försöka få fram en lösning.
Anders Furåker:
-Förslag att bjuda nya medlemmar på fika i amatörlokalen samt i
samband med detta ge information om vår verksamhet, Styrelsen
beslöt att ta upp detta vid mötet med Caroline.

Caroline;
-Önskemål om våg för monteryttare i värmestugan har framförts.
Gunnar Carlsson ordnar detta.
Gunnar Carlsson;
-Serveringen i hästägarrummet ligger på en mycket liten nivå, förslag
att lägga ned denna utom möjligen i samband med stochampionatet.
Styrelsen beslöt att Gunnar J tar upp frågan med Benny.
-Förslag att ordna ett möte med Travsällskapets ordf. Karl
Alexandersson för att lyssna på våra synpunkter angående
anläggningsavgifter, banskötsel mm.
Styrelsen beslöt att Gunnar J tar kontakt angående lämpligt tillfälle för
mötet.
-Förslag har inkommit att anläggningsavgift halvårsvis införs.
Anläggningsavgiften har dessutom höjts med 100 kr utan att ATF har
informerats. Gunnar C tar upp frågan med Benny.
-Senaste provloppslördagen gav en intäkt av 1300 kr samt 30 hästar
deltog.
§10 Nästa möte
Må 19 feb amatörlokalen
§11 Avslutning
Gunnar tackade alla närvarande och avslutade mötet.
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