Protokoll styrelsemöte
Axevalla Travförening 14 aug 2019
Plats: Amatörlokalen,
Närvarande, Gunnar Johanzon, Mats Kjellen, Gunnar Carlsson, Linda Furåker, Bo Larsson,
,Mari Laang, Carolina Fagerberg, Axelsson 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.
Linda Furåker valdes

§4 Protokoll
Protokoll från föregående möte godkändes och lades till handlingarna
§5 Skrivelser
Inga har inkommit
§6 Rapporter
Gunnar J;
Rapport från travföreningsmöte i Halmstad 21 juni (travföreningar i
väst)
Frågor som diskuterades;
-Rabatt på travrestauranger för medlemmar
-Aktiviteter såsom travresor gemensamt mellan föreningarna

-Sportgrupp A,B tränare samt banornas sportchefer
-Prispengar
Nytt möte den 16 sept i Halmstad
Syrelsen beslöt att Gunnar J deltar på mötet
Derbyresan är fullbokad
Gunnar C;
.Grillkväll har anordnats i samarbete med A-tränarföreningen vid
provlopp onsdag 24 juli. Arrangemanget var mycket uppskattat och
välbesökt.
Gunnar och Emma planerar ett nytt arrangemang med loppis o
grillning
§7 Medlemmar
Gunnar J;
-252 gamla medlemmar plus 33 nya Totalt 285
§8 Städning lokalen
Styrelsen beslöt att skjuta upp städningen tills vi har ström i
lokalen.(avgrävd kabel)
§9 Hästägarrummet
Gunnar J;
Problem med bemanning vid stochampionatet.
Styrelsen beslöt att ta ställning till detta då problemet blir akut.
§10 Nya frågor
Gunnar C
Önskar avlastning med inköp till amatörfiket.
Styrelsen beslöt att de som skall sköta fiket aktuell tävlingsdag även
ansvarar för inköp. Fler nycklar till lokalen behöver tas fram.
Den som haft fiket skickar SMS med inköpsbehov till nästa ansvarig

Inköp av blommor till uteservering?
Styrelsen beslöt att Gunnar får fria händer till inköp.
Inget svar på eftersök högskåp som vi lagt ut på hemsidan.
Mari erbjöd sig att införskaffa ett till amatörlokalen.
Caroline
Önskar använda ATF:s logga för tryck på t-shirts.
Styrelsen beslöt att Linda, Mari o Caroline får i uppdrag att
införskaffa T-shirts samt trycka logga även till personal i
amatörlokalen och till försäljning medlemmar.
§11 Nästa möte
-Onsdag 11 juni 18:30 amatörlokalen
§12 Avslutning
-Gunnar tackade alla o avslutade mötet
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