Protokoll styrelsemöte
Axevalla Travförening 5 nov 2019
Plats: Amatörlokalen,
Närvarande, Gunnar Johanzon, Mats Kjellen, Emma Möller,Ronny Andreazon, Hans Walker.
Bo Larsson

§ 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
-Kopia på skrivelse från Åby B-tränar o Monteförening till Åby
Travsällskap angående synpunkter på fördelning av prispengar har
inkommit.
§6 Rapporter
Gunnar J/Hans Walker
Rapport från möte med Travsällskapet;
-Svar på våra frågor ang boxhyror anläggningsavgift 2020 kommer
att behandlas 11 nov o beslutas 9 dec.

-Tillbyggnad värmestuga är ok för sällskapet
-Nya licensavtalet 2020, ”amatörlopp”, försvinner o ersätts av att
propositionen styr körsvenner, alternativt införs en licens K.
-Poängsänkning breddlopp?. Styrs av ST, inga tendenser till ändring
-Belysning rakbana? Inget planerat, men blir nytt o hållbart över tid
om det kommer. Gamla banbelysningen såld till Årjäng.
-Rökförbud kommer att införas 2020 utanför utskänkningsställen på
publikområdet.För ATF:s lokal kommer rökområde finnas nedanför
glasläktaren.
-Travsällskapet önskar hjälp från ATF.med stallbacksvärdar under
stochampionatet 2020
-Nytt möte planeras efter 11 nov 2019

Mats; (Rapport från bankommitemöte)
-Protokoll från banmöten kommer att läggas ut på Axevallas hemsida
-Tvättboxar behöver renoveras
-Viltstaket vid unghästbanan behöver repareras
-Sandbanan kommer att saltas men ej övriga banor.
-Vattenspeglar i anslutning till unghästbanan o på rakbanan behöver
åtgärdas
§7 Ekonomi
Gunnar J;
-260 000 kr har omplacerats i 6 mån till 0,15% ränta
§8 Värmestugan
Hans W

-Hans o Gunnar C har gjort en planeringsskiss på tillbyggnad av
värmestugan så att ytan dubblas.Planeras till sommar/höst 2020.
Styrelsen beslöt att genomföra förslaget o en maxkostnad bestämdes.
§9 Hästägarpokalen
Gunnar J;
-60 personer anmälda
-Gunnar Carlsson,Mats Kjellen,Bo Larsson,o Caroline tar hand om
avprickning vid ankomst , samt närvarar vid prisutdelning efter
loppet. Samling 17:30
§10 Nya frågor
.Gunnar J;
-Förslag att bjuda personal som hjälper till vid provloppsdagar på
julbord To 5 dec i restauranten.
Styrelsen beslöt enligt förslaget
Ronny;
-Har fått en inbjudan studiebesök till Blädingeås
-Många B-tränare har anslutit sig till ST1:s rabatterbjudande på
drivmedel.
§11 Nästa möte
-Må 9 dec. I samband med detta möte inbjuds medlemmar som hjälper
till i amatörfiket o styrelse/valberedning på julbord i amatörlokalen.
Styrelsemöte 18:00, Julbord 18:30
§12 Avslutning
-Gunnar tackade alla o avslutade mötet
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