Protokoll styrelsemöte
Axevalla Travförening 13 mars 2019
Plats: Amatörlokalen,
Närvarande, Gunnar Johanzon, Mats Kjellen, Gunnar Carlsson, Anders Furåker, Caroline
Axelsson Fagerberg, Ronny Andreazon, Hans Walker.

§ 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.
Mats Kjellen valdes

§4 Protokoll
Protokoll från föregående möte godkändes och lades till handlingarna
§5 Skrivelser
Gunnar J;
-Medlemsbrev från Åby Travhästägarförening har inkommit
-Inga motioner har inkommit

§6Rapporter,Ekonomi mm
Gunnar J ;
-Ekonomi, Ett litet överskott i årets bokslut.
-Klubbjackor framtagna till medlemmarna,finns för provning på
amatörfiket.
-Henrik Olsson från travhästägarnas styrelse kommer ev till vårt
årsmöte.
-Byte av bokföringsbyrå kommer att ske iår på grund av
pensionsavgång(Ann Marie Sahlström). Ny blir Adera och Jenny
Gustafsson.
-Rapport från möte med Roger o Lars angående
boxhyror,anläggningsavgifter,övervakningskamera träningsvagnar
samt inlämnad motion till Travsällskapets årsmöte.
Hans W;
-Tidningen Sulkysport kommer att göra ett reportage om våra
provlopp o besöker oss under våren. Tidningen med reportaget
kommer att sändas ut till samtliga medlemmar tillsammans med
subventionerat prenumerationserbjudande.
-En segertavla från vårt sponsorlopp har inkommit från Axevalla
Ponnytravklubb, samt en fråga om vi även iår sponsrar ett lopp med
2000 kr. Styrelsen beslöt att vi gör detta.
Mats K;
Rapport från banmöte
-Samtliga banmarkeringar kommer att ses över under våren
-Dränering av sandbanan planeras.
-Förbättring av banförhållanden vid frusna förhållanden skall
prioriteras
-Stölder förekommer fortfarande på våra träningsvagnar.
§7 Medlemmar
Gunnar J;
224 av fjolårets medlemmar har betalt samt 11 st nya(235).
Påminnelse kommer att skickas ut samt uppdateras vid vårt årsmöte.

§8 Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen för 2018 godkändes av styrelsen
GJ;
-har gjort klart med årsmötesarrangemanget vad gäller maten, årets
hästägare, blommor samt ordnar även ett gratislotteri med 3 priser.
§9 Aktiviteter
GJ;
-Emma har gjort klart med studiebesök hos Peter Untersteiner.
Kostnad 300 kr för medlem samt 450 för övriga. Styrelsen godkände
förslaget.
Hans lägger ut information på hemsidan.
§10 Nya Frågor
Ronny;
-Har extraspår/säkerhetsspår planerats vid installation av ny
banbelysning? Ja enligt Mats.
-Ny rensning o uppmärkning av vår uppställningsplats för
träningsvagnar bör utföras. B-tränarsektionen tar upp detta
Caroline,
Ny utvärdering av distanser/tidsgränser provlopp bör utföras.
-B-tränarsektionen tar upp detta vid nästa möte.
Hans ;
-Några personer inom B-tränarsektionen bör utses som tar kontakt
med kuskar som ej respekterar våra regler i provloppen.
,B-tränarsektionen tar även upp detta vid nästa möte

§11 Nästa möte
Tisdag 9 april 18:30

§12 Avslutning
Gunnar tackade alla närvarande o avslutade mötet.
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