Protokoll styrelsemöte
Axevalla Travförening 20 aug 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 Skrivelser
GJ;
-Skrivelse från Travhästägarna angående momsredovisning.
§7 Rapporter;
GJ:
-Derbyresan fullbokad,44 st deltagare.
-Leverans av jackor planerad till vecka 36/Loga är skickad till
leverantören.

-Kontroll mot personuppgiftslagen GPDR. Styrelsen följer de uppsatta
instruktionerna.
§9 Medlemsavgifter
GJ;
-I nuläget har vi 278 betalande medlemmar,varav 45 st nya.
§10 Utskick hästägare
Punkten lämnas
§11 Hästägarpokalen
GJ;
-Har gjort klart med rest,priser,mm,Hans kollar med CG Hästsport
angående segertäcket.
§12 Nya frågor
Emma;
-Bernie Noren vill ha in våra synpunkter på
stochampionatsarrangemanget, fem plus resp fem minus.
Styrelsen beslöt att bjuda in Bernie till nästa möte.
Mats;
-Nya rakbanan upplevs av många som för smal vid körning med två
hästar i bredd. Även synpunkter på upplagda balar vid rakbanan som
skrämmer hästarna, samt nedblåsta träd runt långsambanan.
Mats tar upp frågorna vid nästa banmöte.

Ronny;
-Återigen skitiga o spånfattiga boxar på nedsidan mot långsambanan.
Då boxarna görs rent inför tävlingsdag bör även dessa saneras.
Gunnar C;
-Ändring av provloppsdatum har gjorts.
Men nu har våra provloppsdatum lagts in i Travsällskapets kalender så
problemet borde minskas.
-Problem med toaletterna i amatörlokalen. Gunnar J kollar med
Gerhardsson.
-Önskan om frikort för personal som arbetar på amatörfiket har
framförts. Gunnar J tar upp frågan med sekretariatet.
Hans;
Prispengen/startbidraget på 500 kr belastas av körprovision på oftast
10 %. Svar från Emma att både RST o BTR driver frågan att denna
provision tas bort.
GJ;
-Golvet i amatörlokalen kommer att bonas av Gunnar J, möblerna tas
bort av styrelsen idag.
-Avtackning av personal på sekreteriatet som slutar i år? GJ tar upp
frågan med Vanja nästa Må.

§12 Nästa möte
-Ti 18 sept kl 18:30 amatörlokalen

§11 Avslutning
Gunnar tackade alla närvarande och avslutade mötet.
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