Protokoll styrelsemöte
Axevalla Travförening 12 juni 2019
Plats: Amatörlokalen
Närvarande, Gunnar Johanzon, Mats Kjellen, Gunnar Carlsson, Linda Furåker, Bo Larsson,
Ronny Andreazon, Mari Laang
§ 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 samt val av
sekreterare
Ronny Andreazon valdes till protokolljusterare och Linda Furåker till sekreterare.
§4 Protokoll
Protokoll från föregående möte godkändes och lades till handlingarna
§5 Skrivelser Gunnar J;
- BTR-konferens 21-22 sep, MS Birka. Mats och Mari åker.
- Regionalträff lokalföreningar (Å, Hd, J, Ax) mån 24/6. Gunnar J åker.
- Kameraoffert inkommit (övervakning av stallbacken). Axtrav bidrar med 13.200 kr.
§6Rapporter,Ekonomi mm
- Travhästägarenas årsmöte i Shtlm 8/5
1000-lapp istället för 500 kr till oplacerade hästar
Negativt resultat i år pga ett utköp
Minskade resekostnader
Mycket att göra på medlemssidan
Solvalla, Mantorp och Sundbyholm är inte med
Rabatt på bränsle från Shell (förslag) för alla aktiva företagare
- B-tränarkommittémöte 15/5
Högtalaren ska fixas till + volymvred
Kontrollera anläggningsavgift
Ouppmärkta vagnar ska flyttas bort juni/juli
Provlopp med försäljningsdag (hästgrejer) och mat
- Gunnar Dahlborg uppvaktad som tack för hjälpen med en häst som gått omkull i samband
med provlopp.
- Banmöte
Installation av ny banbelysning har gått bra
Avfasa mha asfaltskant i gästboxar närmas ladan
- Avstämning med sällskapet
1000-lappen, motion, behandlad, går centralt
Boxhyror, ska upp på styrelsemötet efter semestern
Hästägarpokalen, 9/11, 50 000 i förstapris, medlemmar bjuds på middag

Styrelsemöten, Mats ska få kallelse och protokoll
Hårda restriktioner på fribiljetter
Avstämningsmöte 1 ggr/kvartal
Breddlopp, fördel ax-tränade hästar, detta har vi i Lassagårdspokalen.
§7 Medlemmar
Gunnar J; -275 medlemmar har betalat. Av dessa är 22 st nya.
§8 Provloppsdatum
Gunnar jobbar på en ny lista
§9 Nya Frågor
Inga nya frågor
§10 Nästa möte
Onsdag 14 augusti
§11 Avslutning
Gunnar tackade alla, avslutade mötet och önskade trevlig sommar och fin semester.
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