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18 mars 2019

§1 Sammanträdets öppnande
-Gunnar Johanzon hälsade medlemmarna samt gästande Roger Moström o Lars Ågren
välkomna och öppnade årsmötet.

§2 Godkännande av dagordningen
-Dagordningen godkändes

§3 Val av ordförande för mötet
-Gunnar Johanzon valdes

§4 Val av sekreterare för mötet
-Hans Walker valdes

§5 Val av 2 medlemmar att jämte ordföranden justera protokollet tillika fungera som
rösträknare.
-Bo Larsson o Ferry Fridolfsson valdes

§6 Information från Västergötlands Travsällskap
Travsällskapets VD Roger Moström presenterade sig själv samt informerade om riktlinjerna för
framtidens Axevalla
Sportchef Lars Ågren informerade om satsningar på lopp för B-tränade hästar samt visade statistik över
A-tränare/B-tränare de senaste åren. Antal A-tränare konstant,antal B-tränare sjunker, dock har inkörda
pengar från B-tränade hästar ökat

§7 Fastställande av röstlängd
-37 st medlemmar närvarade o röstlängden fastställdes.

§8 Fråga om kallelse skett i behörig ordning
-Kallelsen godkändes

§9 Föredragande av verksamhetsberättelsen
-Gunnar föredrog verksamhetsberättelsen som godkändes

§10 Föredragande av revisorernas berättelse
-Tomas Ekberg föredrog revisionsberättelsen som godkändes
§11 Fastställande av resultat och balansräkning
-Resultat och balansräkningen fastställdes

§12 Fråga om ansvarsfrihet för förvaltningen
-Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen.

§13 Fastställande av ev. ersättningar
-Reskostnader med 18,50/mil fastställdes

§14 Val av styrelse
a) Val av ordf. för ett år: Gunnar Johanzon valdes
b) Val av kassör för 2 år: Gunnar Johanzon valdes
c) Val av sekreterare för 2 år: Hans Walker valdes
d) Val av 2 styrelseledamöter för 2 år: : Ronny Andreazon o Caroline Fagerberg Axelsson
valdes
e) Val av 3 styrelsesuppleanter för 1 år: Linda Furåker, Bo Larsson o Mari Laang valdes

§15 Val av 1 revisor för 2 år
-Tomas Ekberg valdes

§16 Val av 1 revisorssuppleant för 1 år
-Lars-Erik Prytz valdes

§17 Val av valberedning för 1 år (varav en sammankallande)
-Thomas Widell (sammankallande), Göte Lindqvist o Kajsa Gustavsson valdes

§18 Val av B-tränarsektion för 1 år (varav en sammankallande)
-Mats Kjellen (sammankallande), Linda Furåker, Ronny Andreazon, Gunnar Carlsson och
Emma Möller valdes.

§19 Val av Hästägarsektion för 1 år (varav en sammankallande)
- Gunnar Johanzon ( Sammankallande), , Maria Lang o Bo Larsson valdes.

§20 Val av Damsektion för 1 år
-Mötet beslöt att Damsektionen läggs vilande för 2019

§21 Fastställande av medlemsavgift för 2019
-Medlemsavgiften 300 kr fastställdes

§22 Från Styrelsen hänskjutna frågor
-Årets hästägare (2018);
-En enig styrelse har utsett årets hästägare till Rigmor Jacobsson (Firewire).
Gunnar förärade Rigmor med blommor och pristallrik.
-Avgående styrelsemedlemmen Anders Furåker avtackades med blommor av Gunnar
Johanzon

-Gunnar Johanzon informerade om klubbjackor till försäljning.
-Gunnar Johanzon påminde om inbetalning av årets medlemsavgift
-Gunnar Johanzon informerade om studiebesök hos Peter Untersteiner.
-Gunnar Carlsson informerade om ändrat anmälningsförfarande till provloppen samt tog
emot synpunkter på provloppens propositioner.
-Mats Kjellen informerade om uppstädning samt övervakning av området för våra
träningsvagnar och att vi hjälps åt att parkera våra hästsläp på anvisad plats.

§23 Behandling av ev. inkomna motioner i laga tid
-Inga motioner har inkommit

§24 Avslutning
-Gunnar tackade alla närvarande för visat intresse och avslutade mötet
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