Protokoll styrelsemöte
Axevalla Travförening 11 juni 2018
Plats: Amatörlokalen,
Närvarande, Gunnar Johanzon, 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.
Linda Furåker valdes

§4 Protokoll
Protokoll från föregående möte godkändes o lades till handlingarna
§5 Patrik Andersson från Roupez visar jackor.
Patrik hade fått förhinder o kunde ej närvara annat än via telefon.
Gunnar J förevisade jackorna.
Styrelsen beslöt att i marknadsföringssyfte av ATF inköpa en jacka
med ATF:s logga till styrelsemedlemmarna.

§6 Skrivelser
GJ;
- Information har inkommit från eventgruppen inför trippeltravet.
-Skrivelse från Travhästägarna angående pågående arbete med
personuppgiftslagen GPDR.
-Inbjudan till verksamhetskonferens BTR 8-9 sept har inkommit.
Styrelsen beslöt att Emma Möller deltar samt eventuellt Ronny o
Mats.
-Information från ”Skara Hästland” angående stormöte 12 juni.

§7 Rapporter;
GJ;
-Rapport från Travsällskapets senaste möte;
Arbetet med breddning av rakbanan står still för närvarande på grund
av brist på grävmaskiner.
Beridna högvakten kommer till trippeltravet.
Bidrag 3 miljoner från ST för åtgärdande av banbelysning, och
600 000 kr för renovering av TV-studio samt 650 000 till valfria
aktiviteter,
-Rapport från Travhästägarna angående utredning av pris på gästboxar
på landets travbanor. Lägst av de som tar ut avgift var Oviken(100kr),
Axevalla näst högst (330 kr), Solvalla (340 kr)
-Inbjudan till Derbyresan utskickad. Hans lägger ut inbjudan på
hemsidan.

Emma;
-Rapport från bussresan till Sven Lindblom. Reportage finns på
hemsidan.
§8 Årsmöte Travhästägarna
GJ;
-Gunnar J o Ronny deltog på mötet.
-Anna Magnusson (moderat politiker) höll ett anförande angående nya
spellagen, inget klart men utredning pågår.
-Mikael Melefors valdes till ny ordförande.
-Ekonomin är god (500 000 i kassan)
-Verksamhetsplan:
Jobba mer mot lokalföreningarna i landet.
Höj startpengen från 500 till 1000 kr
Förbättring av hemsidan
Fortsätta arbetet med återanslutning av Eskilstuna, Mantorp o
Solvalla.
-ATF fick beröm för sin goda ordning på medlemsförteckning.

§9 Medlemsavgifter
GJ;
-I nuläget har vi 269 betalande medlemmar.(ökning med 10 från
föregående år)
-8 nya medlemmar efter utskicket i samarbete med Travhästägarna.
-231 gamla o 31 st nya fördelade på 153 anslutna till BTR samt 116
till THÄ betalande under 2018 till dags dato.
§10 Utskick hästägare
-400 utskick gjordes.

§11 Hästägarrummet
GJ;
-Hästägarrummet kommer bara att vara öppet under V75 dagar samt
trippeltravet i fortsättningen.
§12 Nya frågor
Gunnar C;
-Fråga; Kommer rakbanan förberedas för belysning vid kommande
breddning? Bidrag från ATF på 50 000 kr har meddelats
Travsällskapet. GJ tar upp frågan med Benny.
-Datum för provlopp finns fortfarande ej infört i planeringskalender
för aktiviteter på Axevalla. GJ tar återigen upp frågan med Benny.
-Bemanning av serveringen i amatörlokalen börjar bli klar för året.
-Blommorna runt amatörlokalen kommer att bytas ut av Gunnar C,
(Melldala plantskola levererar)
-Boning av golv amatörlokalen? Beslöt att detta sker 21 aug,
borttagning av möbler genom styrelsens försorg 20 aug.
-Tröjor till serveringspersonal trippeltravet? Gunnar C kollar upp med
Ann Marie.
-Fråga planering hästägarpokalen?
GJ ; Allt är under kontroll.

§12 Nästa möte
-Må 20 aug kl 18:30 amatörlokalen

§11 Avslutning
Gunnar tackade alla närvarande ,önskade en fin sommar och avslutade
mötet.
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