Protokoll styrelsemöte
Axevalla Travförening 5 okt 2020
Plats: Klubblokalen
Närvarande, Emma Möller, Hans Walker, Gunnar Carlsson, Bo Larsson,
Mats Kjellen, Helena Wallström, Mari Laang, Caroline Fagerberg

§ 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.
-Bo Larsson valdes

§4 Protokoll
-Protokoll från föregående möte godkändes och lades till
handlingarna
§5 Ekonomi Medlemsinbetalningar
Helena
-2 nya medlemmar har tillkommit och totalt 263 har betalt för 2020.
§6 Skrivelser
-Inga inkomna
§7 Rapporter
Mats;
-Senaste bankomittemötet blev inställt.
Önskemål om tätare placering av markeringspinnar mot
säkerhetsspåret i kurvorna har inkommit,

Emma;
-Har undersökt om det finns någon anhörighetslista till kuskar/tränare
i våra provlopp med Lars Ågren. Ingen finns för tillfället. Gunnar o
Emma kollar upp hur vi kan lösa detta.
-Hästägarpokalen kommer att köras den 8 dec.
Gunnar
-Sjukvårdsutbildning för vår personal vid provlopp har diskuterats
med Roger. Roger återkommer och skall försöka samköra denna med
hästgymnasiet.
-Ny akutväska för häst har kommit och finns i byggnaden vid
stallinfarten.
Hans;
-Tillbyggnad av värmestugan har startat. Information utskickad via
SMS o facebook
§8 Aktiviteter/Årshjul
Emma
-Ny kontakt har tagits med Nina angående föredrag. Återkommer med
datum under våren 2021

§9 Nya frågor
Gunnar;
-Mall för handlingsplan vid olycka under ordinarie tävlingsdag
visades och diskuterades
Egen handlingsplan försöks tas fram så likvärdig med denna som
möjligt
-Mailadresser till medlemmar för mailutskick behövs för att minska
arbetet o portokostnad via brev.
Hans lägger ut begäran på hemsidan o Emma via facebook.

Mats;
-Bidrag från travsällskapet angående rabatt vid inköp av skyddsläder
mm . Styrelsen beslöt att vi funderar på vad och vilka behov som är
bäst till nästa möte.
Emma
-Möte med hästägarsektionen läggs en halvtimma före nästa
styrelsemöte.
§10 Nästa möte
-Må 9/11 18:30 amatörlokalen
§11 Avslutning
-Emma tackade alla mötesdeltagare och avslutade styrelsemötet
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