Protokoll styrelsemöte
Axevalla Travförening 9 april 2019
Plats: Amatörlokalen,
Närvarande, Gunnar Johanzon, Mats Kjellen, Gunnar Carlsson, Linda Furåker, Bo Larsson,
Ronny Andreazon,Mari Laang Emma Möller Hans Walker.

§ 1 Mötets öppnande
Gunnar hälsade nye styrelsemedlemmen Bo Larsson samt övriga
välkomna och öppnade mötet.
Gunnar meddelade att förre styrelsemedlemmen och mångårige
medlemmen Lennart Svensson gått bort under gårdagen.
Styrelsen hedrade minnet av honom med en tyst minut.

§ 2 Godkännande av dagordning
Godkändes

§3 Val av protokollsjusterare att jämte ordföranden justera dagens
protokoll.
Gunnar Carlsson valdes

§4 Protokoll
Protokoll från föregående möte godkändes och lades till handlingarna
§5 Skrivelser
Gunnar J;
-Skrivelse från banken har inkommit angående enklare förfarande av
föreningens firmatecknare.

-BTR:s Riksstämma hålls på Åby 28/4, 4 delegater från ATF
inbjudna.
Styrelsen beslöt att Gunnar J,Mats Kjellen,Ronny Andreazon, och
Emma Möller deltar.
-Travhästägarnas årsmöte 8 maj
Styrelsen beslöt att Gunnar Johanzon o Ronny Andreazon deltar.
§6Rapporter,Ekonomi mm
Mats K;
Rapport från banmöte
-Boxar i nedre längan kommer att rengöras en gång per månad.
-Arbete med att få upp bevakningskamera fortsätter
-Vill ha ut information angående arbete på stora banan på vår
hemsida, Hans fixar detta.
§7 Medlemmar
Gunnar J;
-254 medlemmar har betalt (236 gamla,18 nya)
§8 Årsmötesfrågor
-Inget att föredra.
§9 Aktiviteter
Emma;
-24 st anmälda till studibesöket hos Untersteiner.
Gunnar C
-Planering inför studiebesök till Imaso fortsätter
§10 Val av vice ordförande
-Mats Kjellen valdes

§11 Val av vice sekr.
-Linda Furåker valdes
§12 Val av firmatecknare
-Till firmatecknare och att teckna föreningens konton i Sparbanken
Skaraborg var för sig valdes ordf Gunnar Johanzon och sekr Hans
Walker
§13 Val av adjungerad Travsällskapet
-Mats Kjellen valdes
§14 Val av ledamot bankommiten
-Mats Kjellen o Bo Larsson valdes
§15 Nya Frågor
-Inget att behandla
§16 Nästa möte
-To 2/5
§17 Avslutning
-Gunnar tackade alla o avslutade mötet
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