Protokoll styrelsemöte
Axevalla Travförening 2 maj 2019
Plats: Amatörlokalen,
Närvarande, Gunnar Johanzon, Mats Kjellen, Gunnar Carlsson, Linda Furåker, Bo Larsson,
Ronny Andreazon,Mari Laang, Emma Möller, 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.
Mats Kjellen valdes

§4 Protokoll
Protokoll från föregående möte godkändes och lades till handlingarna
§5 Skrivelser
Gunnar J;
-Årsmötesprotokoll från BTR har inkommit
§6Rapporter,Ekonomi mm
Mats/Emma Rapport från BTR:s årsstämma
-Bra årsstämma på Åby travet. B-tränare får ha fem ej egenägda hästar
på träningslistan fr.om 1/1 2020
-B1 o B2 körlicens införs från 1/1 2020

-Ekonomi BTR; 30 000 kr minus 2019 på grund av färre medlemmar
samt medhjälparförsäkringen. Dock är likviditeten god så
medhjälparförsäkringen samt aktivitetsstödet kommer att ingå även
2019.Satsning på fler medlemmar kommer att göras under 2019.
Gunnar J
-Blommor har lämnats vid Lennart Svenssons begravning, Gunnar
kunde ej medverka av personliga skäl
-Omplacering av ATF:s kapital har gjorts till en ränta av 0,15 %
-Diskussion med Roger Moström angående ungdomsstipendiat på
5000 kr från ATF samt hjälp med souvenirförsäljning under
stochampionatshelgen. Styrelsen beslöt enligt förslaget.
-Gunnar J kan ej medverka vid travhästägarnas årsstämma,styrelsen
beslöta att Mats Kjellen o Ronny Andreazon åker.
Mats Kjellen Rapport från banmöte
-Problem med banunderhåll på grund av trasig vattenpump åtgärdat
-Högtalarljud på stallbacken fortfarande för högt
-Högtryckstvätten fixad
§7 Medlemmar
Gunnar J;
-265 medlemmar har betalat.
Styrelsen gick igenom listan på ej betalande.
§8 Beslut om fullmakt till banken
Styrelsen beslöt att Gunnar Johanzon o Hans Walker undertecknar
fullmakt till Sparbanken Skaraborg
§9 Aktiviteter Redovisning studieresa Peter Untersteiner
Gunnar J;
-24 st närvarade på resan. Underskott på 6264 kr
-Derbyresan 2019, Inbjudan kommer att utskickas under juni månad.
Styrelsen beslöt att behålla samma priser som förra året.

Gunnar C
-Studiebesök till Imaso flyttas till hösten.
-Föredrag av Tomas Dahlborg flyttas till hösten.
§10 Nya Frågor
Mats;
-Möte i B-tränarsektionen hålls hos Mats 15 maj
-Omklädningsrummet för amatörkuskar ovanför ladugårdsinrede
kommer att renoveras,låsta skåp kommer att klippas upp och
tömmas.Kvarlämnade saker finns på vaktmästeriet.
-Uppstädning av gamla o ej använda träningsvagnar på
uppställningsplatsen skall vara klar till Stochampionatet.
Senast 30 juni skall vagnar som används vara uppmärkta med
buntband som kommer att finnas i värmestugan.
Information på hemsida o anslagstavla fixas av Hans W
Caroline;
-Önskemål har framförts om att hemmahästar skall ha företräde i Bloppen på Axevalla. Styrelsen beslöt att frågan tas upp vid nästa
sammankomst med Roger o Lars.
Ronny;
-Tomas Dahlborg har frågat om vi kan lägga ut annons o video på
andelshäst på vår hemsida.
Styrelsen sade ja under förutsättning att Tomas betalar medlemsavgift
till ATF.
-Önskemål har framförts om att återinföra fri fart i ett 25 provlopp i
månaden. Styrelsen beslöt att inga ändringar görs under innevarande
år.
Hans W;
Sulkysports erbjudande om rabatterat prenumerationspris har gått ut
till ATF:s medlemmar. Tyvärr görs inget reportage om ATF under
våren

Gunnar C;
-Raul Engblom har meddelat att rabatten hos Mira upphör på grund av
ändrade företagsförhållanden
§11 Nästa möte
-Onsdag 12 juni
§12 Avslutning
-Gunnar tackade alla o avslutade mötet
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