Protokoll styrelsemöte
Axevalla Travförening 9 nov 2020
Plats: Telefonmöte
Närvarande, Emma Möller, Hans Walker, Gunnar Carlsson, Bo Larsson,
Mats Kjellen, Helena Wallström, Mari Laang, Caroline Fagerberg Ronny Andersson

§ 1 Mötets öppnande
Emma hälsade alla välkomna och öppnade mötet

§ 2 Godkännande av dagordning
Godkändes

§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 Ekonomi Medlemsinbetalningar
Helena
-Inga nya medlemmar.
-Räkning från Travhästägarna för medlemmar 11180 kr har betalats
-Räkning för plaketter Hästägarpokalen har betalats
§6 Skrivelser
Emma
-Möte med Travhästägarna blev inställt på grund av pandemiläget
-BTR:s rådsmöte 21/11 Emma närvarar.

§7 Rapporter
Mats;
-Banmöte
-Flyttning av övervakningskamera o inkoppling(kent har ej fått några
direktiv) Frågan tas upp vid nästa möte med Travsällskapet,
-Klagomål på banbegränsningspinnar på tävlingsbanans
kurvor.Kommit beslut från ST att de skall sitta på 10m avstånd
-Bättre avrinning på skogsbanan skall ordnas.
§8 Aktiviteter/Årshjul
Emma;
-Har pratat med Hellbergs Buss angående Derbyresan nästa år.
-Hästägarpokalen prisutdelning?
Mats, Gunnar, o Mari Laang utsågs till prisutdelare
-Julbord till provloppspersonal då restauranten är stängd ?
Styrelsen beslöt att försöka med ett alternativ av Julkorg med div
varor. eller dylikt.
-Fråga från Roger Moström angående bidrag från ATF till
Mustaschkampen. Styrelsen beslöt att vi lägger ut annons på hemsidan
o facebook så får medlemmarna skänka pengar individuellt om de så
önskar.
-Ladugårdsinrede kan ta fram en scarf med ATF-logga för 53kr/st
Förslag att denna skänks till medlemmar i samband med
medlemsutskick 2021. Kostnad 15900 kr för föreningen.
Styrelsen beslöt enligt förslaget

§9 Nya frågor
Gunnar
-Kan vi köra en extra bilprovstart 12 nov efter önskemål från
medlemmar. OK
Ronny
-Hur gör vi med presentkort på restauranten som delats ut som
hederspris vid vinst på Axevalla?
Frågan tas upp vid nästa möte med Roger
Caroline
-Farten i 25-tempoprovloppen hålls inte.
Skärpning behövs, vi påminner om detta vid nästa provloppsdag
§10 Nästa möte
-Må 7 dec
§11 Avslutning
Emma tackade alla deltagare o avslutade mötet

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

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

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

