Protokoll styrelsemöte
Axevalla Travförening 18 sept 2018
Plats: Amatörlokalen,
Närvarande, Gunnar Johanzon, Hans Walker, Emma Möller, Gunnar Carlsson, Linda Furåker,
Anders Furåker,Mats Kjellen,Caroline Fagerberg Axelsson,Marie Lang,Ronny Andreazon.

§ 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 Protokoll
Protokoll från föregående möte godkändes o lades till handlingarna
§5 Björn Noren har ordet
-Punkten utgår då Björn fått förhinder
§6 Skrivelser;
GJ;
-Skrivelse har inkommit från RST, vid fakturering av
veterinärkostnader på faktura från tränare skall anges vilken veterinär
och vilken behandling som utförts.
-Skrivelse från travsällskapet(Benny T) angående eventmöte (vad som
var bra/dåligt under stochampionatet.

-Skrivelse från BTR angående saknade medlemsavgifter.
-Skrivelse från RST angående fördelning av prismedel på travbanorna
2019.
-Inbjudan till Sydträffen Lö 20 okt Örebro, 2 repr från varje
lokalförening. Styrelsen beslöt att Gunnar Johanzon representerar
ATF vid Sydträffen.
-Skrivelse från Lars Ågren angående planering avtackning personal.
§7 Rapporter
Emma;
Rapport från BTR verksamhetskonferens;
-ATF fick mycket beröm för arrangemangen vid våra provlopp.
-Frågor som drivs; Licensfrågorna så gott som klara,B-tränare
kommer att få träna 5 ej egenägda hästar troligen år 2020.
Frågan angående skillnad i körprovision mellan B o A-tränre drivs.
-Försäkringen kommer att fortsätta i nuvarande
skick(medhjälparförsäkring ingår)
-Förslag att ”jänkarvagnar” förbjuds i voltstart.
-Poänggränsen i breddlopp diskuterades
-BTR har ansökt till ATG att samtliga B-tränare skall få ATG
premium gratis(lika som proffstränare) Svar: Nej
Gunnar J
-Rapporterade att golvet i amatörlokalen bonats.

GJ;
Rapport från travsällskapets senaste möte;
-Rakbanan klar
-Islandstävlingar gav ett överskott på 151 000 kr
-Publiken har minskat både totalt samt vid stoceampionatet.
-Roger Moström är inbjuden till ATF-möte i november.
Mats
Rapport från banmöte
-Varmvatten har fixats vid rengöringsbänk.
-Kontroll av nedre gästboxar har utförts. Rengöring dålig vid
kontrollen.
-Rakbanan klar men nya markeringar angående avstånd o körriktning
kommer att uppsättas.
§8 Medlemsinbetalningar
GJ;
-Derbyresan gav 3 st nya medlemmar, toalt 282 medlemmar vid dags
dato.
§9 Redovisning Derbyresan/Salaresan
GJ;
-Derbyresan -1100 kr, Salaresan -7200
-Försäljning vid Stochampionatet +15 500 kr
§10 Ekonomisk rapport, Delårsbokslut
GJ;
-Gunnar redovisade bokslutsrapport per 20180808.
Ekonomin är god

Styrelsen godkände rapporten som lades till handlingarna.
§11Hästägarpokalen
GJ;
Allting fungerade bra, 105 medlemmar deltog.
§12 Nya frågor
Mari Lang;
-Föredrag om hästvälfärden kommer att ske ti 6 nov på Axevalla
Emma
-Har pratat med Stefan Hultman angående föredrag.
Caroline
-Önskemål om ny föreläsning av hästterapeut ex Charlotta Lindgren.
Gunnar C
.Fråga : Hur går samarbetet med Caroline Renström(travskolan)
Mats tar med sig frågan.
Fråga ; Reseersättning för personal som arbetar i amatörfiket?
Svar: Alla som önskar detta skickar in reseräkning till Gunnar J
-Önskemål har inkommit angående förändring av 1,25 provloppen.
Styrelsen beslöt att hänskjuta frågan till B-tränarkommiten.

§13 Nästa möte
- Onsdag 17/10 kl 18:30

§14 Avslutning
Gunnar tackade alla närvarande och avslutade mötet.
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