Protokoll styrelsemöte
Axevalla Travförening 11 sept 2019
Plats: Amatörlokalen,
Närvarande, Gunnar Johanzon, Mats Kjellen, Gunnar Carlsson, Emma Möller,Ronny
Andreazon,Mari Laang, , 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.
Emma Möller valdes

§4 Protokoll
Protokoll från föregående möte godkändes och lades till
handlingarna
§5 Skrivelser
Gunnar J
-Gävle travförening har skickat en förfrågan om hur vi arrangerar våra
provlopp.Gunnar J svarar på denna.
§6 Rapporter
Gunnar J;
-Resultatrapport per 20/8 föredrogs för styrelsen.
Rapporten godkändes av styrelsen
-Planering Hästägarpokalen 9/11
Loppet har 50 000 i förstapris,
Tenntallrik beställd av GJ

GJ har förberett med Albert på restauranten angående mat.
GJ har fixat hederpriserna
Hans fixar beställning av segertäcket
Mats; (Rapport från bankommitemöte)
-Banbelysningen är bara provisoriskt inställd
-Svårt för nya proffstränare att få stall på banan på grund av platsbrist
-Problem med startbilen vid våra provlopp nu utrett med ord.
startbilspersonal.
Mari;
-Har inköpt förvaringsskåp till amatörlokalen.
§7 Medlemslista rapport
Gunnar J;
-En ny medlem har tillkommit sedan föregående möte,
Styrelsen beslöt att medlemsavgift som inbetalas okt-dec även gäller
nästa år.
§8 Städning av lokalen
Gunnar C
-Städning har skjutits upp på grund av elproblem. Vi har nu en
provisorisk elkabel ansluten med endast 2 faser.
Strömavbrott har medfört skadade varor i kyl o frys.
Vattenfall äger frågan o ny ledning skall enl. uppgift anslutas under
innevarande vecka.
-Allmän översyn av elen bör göras då vi har problem med
överbelastade säkringar.
Styrelsen beslöt att elfirma kontaktas då nya kabeln är installerad.
Städning av lokalen planeras till 9 oktober
§9 Inbjudan Sydträffen
Gunnar J;
-Inbjudan till Sydträffen Åby 12/10 har inkommit.
Styrelsen beslöt att vi avstår denna i år.

§10 Derbyresan
Gunnar J;
-Underskott 3542 kr på derbyresan beroende på bl.a. ett sent återbud
kvällen innan samt många medlemmar med rabatterat pris deltog.
Styrelsen godkände redovisningen.
§11 Nya frågor
Mari;
-Förslag på tjejkväll på amatörfiket i samband med Travsällskapets
grabbkväll.
Styrelsen beslöt att Mari får fria händer med arrangemanget.
Emma;
-Tar emot frågor att ta med till BTR:s konferens i okt
-Satsning på andelsägare som föreningsmedlemmar bör göras.
Styrelsen beslöt att arbeta på Emmas förslag ang andelsägare.
Gunnar C;
-Nya vojlockar till provloppen kommer att inköpas av Travsällskapet.
§11 Nästa möte
-To 8 Okt 18:30 amatörlokalen
§12 Avslutning
-Gunnar tackade alla o avslutade mötet
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