Protokoll styrelsemöte
Axevalla Travförening 15 april 2020
Plats: Telefonmöte på grund av coronapandemi
Närvarande, Emma Möller, Ronny Andreazon, Hans Walker, Gunnar Carlsson, Mari Laang,
Caroline Fagerberg.

§ 1 Mötets öppnande
Emma hälsade alla välkomna och öppnade mötet

§ 2 Godkännande av dagordning
Godkändes efter tillägg av punkt 14 ”val av firmatecknare”

§3 Val av protokollsjusterare att jämte ordföranden justera dagens
protokoll.
-Caroline Fagerberg valdes

§4 Protokoll
-Protokoll från föregående möte godkändes och lades till
handlingarna
§5 Medlemsinbetalningar
Gunnar C;
-221 gamla medlemmar har betalt samt 7 st nya:
- Uppdelning B-tränare alt hästägarsektion gås igenom.
- Utskick med påminnelse samt informationsbrev planeras att skickas
ut
§6 Skrivelser
-Inga inkomna
§7 Rapporter
-Emma informerade om att BTR konferensen i Stockholm blev
inställd och att inköpta biljetter till denna har ersatts av SJ med
värdecheckar som kan användas vid nästa tillfälle.

§8 Årsmötesfrågor
-Emma informerade om att ST svarat på Lars Pryts fråga angående
varför han ej får använda sin finska Mastersulky i tävling.
St meddelade att den utgör en säkerhetsrisk efter flera olyckor i
finland där ramen gått av under sitsen. Lars är informerad.
§9 Aktiviteter/Årshjul
Emma;
-Har gjort ett förslag årshjul som presenteras vid nästa möte.
-Styrelsen beslöt att ställa in loppisen den 2 maj.
-Frågan om Derbyresan blir av avgörs på nästa styrelsemöte
§10 Val av vice ordförande
-Mats Kjellen valdes
§11 Val av vice sekreterare
-Mari Laang valdes
§12 Val av adjungerad till Travsällskapet
-Emma Möller valdes
§13 Val av ledamot till bankommitten
-Mats Kjellen o Bo Larsson valdes
§14 Val av firmatecknare
-Styrelsen beslutade att Emma Möller 780712-5526 o Helena
Wallström 531120-6048 har fullmakt att teckna Axevalla
Travförening var för sig enligt bilaga och förklarade punkten
omedelbart justerad
§15 Nya frågor
-Inga att behandla

§16 Nästa möte
-Onsdagen den 13 maj amatörlokalen alternativt telefonmöte.
§17 Avslutning
-Emma tackade alla mötesdeltagare och avslutade styrelsemötet
-

----------------------------Ordf

-----------------------------Sekreterare

---------------------------------Justeras

