Protokoll styrelsemöte
Axevalla Travförening 8 okt 2019
Plats: Amatörlokalen,
Närvarande, Gunnar Johanzon, Mats Kjellen, Emma Möller,Ronny Andreazon , Hans Walker,
Bo Larsson, Caroline Fagerberg Axelsson

§ 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
-Skrivelse från STAR har inkommit angående lösning av problemet
med amatörlopp/amatörkuskar nästa år då amatörlicensen försvinner.
-Protokoll från travhästägarförbundet har inkommit.
Skrivelserna godkändes o lades till handlingarna
§6 Rapporter
BTR-Konferens Mats/Emma
-Emma höll i årets konferens där huvudtemat var grupparbeten för att
ta fram frågor som BTR skall arbeta med.

Resultatet av grupparbetet ligger nu till grund för nästa års
verksamhetsplan.
Deltagarna var mycket positiva till upplägget o uppfattade
konferensen som mycket givande.
Mats; (Rapport från bankommitemöte)
-Försök att få startklockan på startbilen att fungera vid våra provlopp
pågår.
Caroline;
-Har tagit fram provtryck på t-shirts. Styrelsen beslöt att Caroline
färdigställer 30 st till kafepersonal o styrelse.
-Caroline vill även göra en logga/informationsskylt på entredörren till
amatörlokalen. Styrelsen godkände förslaget§7 Medlemslista rapport
Gunnar J;
-2 nya medlemmar har tillkommit o en har begärt utträde.
Styrelsen beslöt att Gunnar o Mats tar kontakt med medlem som gått
ur för att utreda orsaken
§8 Översyn el lokalen
-Styrelsen beslöt att anlita elfirma som fixar problem med
överbelastade säkringar till köket.
Gunnar J kontaktar firma.
§9 Hästägarpokalen
Gunnar J;
-Inbjudan till medlemmar är utskickad o kommer att läggas ut i
travprogram o på hemsida.
Hans;
Segertäcke är beställt genom CG Hästsport

§10 Nya frågor

Ronny;
-Önskemål att använda amatörlokalen vid lunchtrav då den är
obemannad.
Styrelsen säger ja under förutsättning att den som låser upp ansvarar
för ordningen samt att lokalen blir låst.
-Wards AC är sålt och tas bort i sponsorlistan.
Hans;
Värmestugan behöver byggas ut , trångt vid provloppsdagar.
Frågan tas upp vid möte med travsällskapet
§11 Nästa möte
-Ti 5 nov 18:30 amatörlokalen
§12 Avslutning
-Gunnar tackade alla o avslutade mötet
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